
Mestská časť Staré Mesto najskôr v
lete po zmene majiteľa budovy roz-
hodla, že na Základnej škole Jesen-
ského 6 neotvorí prvý ročník, teraz
chce školu úplne zrušiť a vyradiť ju
zo školskej siete. Ako to vnímajú
rodičia žiakov, na tom sme sa spýtali
predsedníčky tunajšej Rady školy
Renáty ZÁHORÁKOVEJ.
- Vyradenie zo siete škôl by malo byť
posledné riešenie, ku ktorému by zria-
ďovateľ mal pristúpiť až po tom, čo by
zlyhali iné možnosti riešenia. Napríklad,
ak by zlyhali rokovania o nájme budovy
s vlastníkom alebo by nebolo možné
školu presťahovať do iných priestorov.
Obávam sa, že zriaďovateľ v skutočnos-
ti nikdy nemal záujem školu zachovať.
V tomto okamihu vyradenie školy vní-
mam ako krok predčasný a necitlivý vo
vzťahu k žiakom a učiteľom školy.

Ako vnímate, že mestská časť už v
predstihu neotvorila prvý ročník?
- Žiaľ Rada školy nemá žiadnu reálnu
možnosť ovplyvňovať rozhodnutia
zriaďovateľa. Je však legitímne poža-
dovať od neho, aby takéto nezvratné
postupy nielen prerokoval s Radou
školy, ale aby aj bral so všetkou váž-
nosťou do úvahy jej názor. Je verejne
známe, že zriaďovateľ o neotvorení
prvého ročníka nielenže neinformoval
Radu školy, ale ani vedenie školy.
Aké riešenia predložili vedenie mest-
skej časti, vedenie školy a Rada školy?
- Rada školy sa obrátila na primátora
mesta ako aj starostku Starého Mesta s
úprimnou žiadosťou o spoločné rieše-
nie vzniknutej situácie. V budove sídli

nielen základná škola ale aj základná
umelecká škola, ktorú navštevujú
mnohí žiaci základnej školy. Cieľom
rokovania malo byť zachovanie súčas-
ného stavu oboch škôl či už v pôvodnej
budove alebo v iných priestoroch. Rie-
šil by sa tak spoločne osud vyše 600
bratislavských detí. Žiaľ, k stretnutiu
nedošlo pre nezáujem primátora mesta
a starostky. Odpoveďou starostky Sta-
rého Mesta na iniciatívu Rady školy a
rodičov Základnej školy Jesenského,
bol návrh na zrušenie školy.
Kam pôjdu žiaci, keď mestská časť
školu zruší?
- To je otázka na zriaďovateľa. Obávam
sa však, že kapacity staromestských
škôl nepostačujú na to, aby všetci žiaci
a učitelia zo ZŠ Jesenského boli umiest-
není v staromestských školách.

Zhováral sa Radoslav Števčík
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RUŽINOV
Pekelnú noc zažili návštevníci hu-
dobného festivalu v budove Cver-
novky na Trnavskom ceste ale aj
obyvatelia z okolia. V noci zo soboty
na nedeľu tu totiž došlo k rozsiahle-
mu požiaru v zrekonštruovanej bu-
dove, ktorá je známa aj ako Ružový
hrad.
V štvorpodlažnej budove sa zabávalo
asi 300 ľudí, keď pred pol treťou v noci
vypukol požiar sprevádzaný viacerými
výbuchmi. Vnútri bolo totiž 115 pro-
pán-butánových fliaš, ktoré vybucho-
vali. Príčinou požiaru bol pravdepo-
dobne pád jednej fľaše na plynový
ohrievač, čím sa uvoľnila tlaková hadi-
ca a plyn začal nekontrolovane horieť.

Tri stovky ľudí začali utekať z budovy
- hlavný vchod bol v plameňoch a tak
utekali bočnými vchodmi a cez okná.
Na mieste požiaru zasahovalo 10 ha-
sičských áut a takmer 30 hasičov,
našťastie sa nikomu nič vážne nestalo -
záchranári len ošetrili troch ľudí, ktorí
sa nadýchali splodín.
Požiar poškodil prevažnú časť interiéru
objektu. Vzniknutá materiálna škoda
bude vyčíslená dodatočne. „Vyšetrova-
teľ začal trestné stíhanie vo veci trest-
ného činu všeobecného ohrozenia z
nedbanlivosti,“ uviedla krajská policaj-
ná hovorkyňa Petra Hrášková. 
Cvernovka bola postavená vznikla v
rokoch 1907-1909 ako pradiareň na vý-
robu bavlnených priadzí. Do roku 1957

to bola Bratislavská cvernová továreň,
potom Závody Medzinárodného dňa
žien, od roku 1991 opäť Bratislavská
cvernová továreň. V roku 2008 ju mi-
nisterstvo kultúry vyhlásilo za národnú
kultúrnu pamiatku.
Od roku 2009 ju vlastní spoločnosť
IMMOEAST Slovakia, s.r.o., so sídlom
na Jelenej ulici 4, za ktorou je jeden z
najvýznamnejších stredoeurópskych
hráčov v oblasti nehnuteľností - rakús-
ka firma IMMOEAST AG. Tá plánuje
prestavbu areálu Cvernovky na poly-
funkčný súbor Century Residence s
funkciami bývania, administratívy a
služieb. Areál by sa mal prepojiť aj so
susednými projektmi Jégého alej a Gre-
enfields. (brn)

Cvernovka na Trnavskej ceste zhorela
Zrekonštruovaná budova Cvernovky na Trnavskej ceste skončila v plameňoch. FOTO -  Marián Jasan

Zrušenie školy je predčasné a necitlivé

Mestskí poslanci 

majú zvyšovať

domovú daň

o 17 percent 
BRATISLAVA
Primátor Milan Ftáčnik (Smer-SD)
predložil mestským poslancom ná-
vrh na zvýšenie  niektorých sadzieb
dane z nehnuteľností. Od nového
roka by mala ísť hore sadzba dane za
byty (tzv. domová daň) o 17 percent,
sadzba dane za nebytové priestory
dokonca o 60-70 percent. Zvýšenie sa
týka aj niektorých ďalších druhov
nehnuteľností. Celkovo predstavuje
zvýšenie dane z nehnuteľnosti v prie-
mere o 20 percent.
S návrhom na zvýšenie dane súhlasila aj
mestská rada, proti sa vyslovil len mest-
ský poslanec Martin Borguľa (Smer-
SD). „Nesúhlasím s trestaním majiteľov
nehnuteľností - zodpovedných platcov
dane za výpadky spôsobené tými, čo sa
plateniu daní vyhýbajú. Tento návrh bez
opatrení na zvýšenie efektívnosti výbe-
ru dane považujem za nesprávny. Pre
finančnú kondíciu zadlženého mesta je
v prvom rade nevyhnutné zabezpečiť
100-percentný výber daní, teda odstrá-
niť všetky daňové úniky,“ uviedol.
Primátor Ftáčnik tvrdí, že nechce dane z
nehnuteľností zvyšovať, ale musí. „Sme
si vedomí zodpovednosti za zdravý eko-
nomický vývoj mesta. Vybrali sme sa
však najprv cestou šetrenia a dane zvy-
šujeme až úplne na záver,” uviedol.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia
o dani z nehnuteľnosti je podľa neho
spoločným návrhom primátora, staros-
tov mestských a mestských poslancov.
Mestské zastupiteľstvo má o návrhu na
zvýšenie dane z nehnuteľností rokovať
vo štvrtok 15. decembra 2011. (brn)

Staré Mesto chce

zrušiť školu na

Jesenského ulici
STARÉ MESTO
Starostka mestskej časti Staré Mesto
navrhuje vyradenie základnej školy
na Jesenského ulici 6 zo siete staro-
mestských škôl. Vyplýva to z návrhu
nariadenia o určení školských obvo-
dov základných škôl, ktorý samo-
správa zverejnila na úradnej tabuli.
Návrh je zverejnený bez akéhokoľvek
zdôvodnenia, bez vysvetlenia, prečo sa
mestská časť rozhodla zrušiť školu, keď
ešte nerokovala s novým majiteľom bu-
dovy. Tým je spoločnosť INUQ, s.r.o.,
ktorá ju kúpila od Farnosti sv. Martina.
Tá budovu získala na základe rozhodnu-
tia súdu. Pozadie nového majiteľa budo-
vy je nejasné.
O zrušení školy bude staromestské
miestne zastupiteľstvo rozhodovať v
utorok 13. decembra 2011. (brn)

Bratislava 

prehrala súdny

spor o zmluvu

na búranie PKO
STARÉ MESTO
Mesto Bratislava prehralo súdny
spor so žalobcom Henbury Develop-
ment, s.r.o., o platnosť právnych
úkonov spojených s búraním Parku
kultúry a oddychu (PKO). Rozhodol
o tom Okresný súd Bratislava 1 v
pondelok 5. decembra 2011. Zmluva
o spolupráci medzi oboma stranami
je podľa súdu platná a mesto by
malo PKO zbúrať.
Bývalé mestské zastupiteľstvo predalo
pozemky pod PKO developérskej spo-
ločnosti Henbury Development ešte v
roku 2005. Síce bez stavieb, ktoré na
pozemkoch stoja, ale zastupiteľstvo pri
predaji pozemkov schválilo aj investič-
ný zámer developéra, aby na mieste
bývalého PKO postavil multifunkčné
objekty. To viedlo sudkyňu k záveru,
že mestskí poslanci predajom pozem-
kov v podstate rozhodli aj o zbúraní
areálu PKO.
Mesto Bratislava namieta, že zmluva o
PKO je neplatná, lebo sa viazala aj na
osud budov, ktoré sú v majetku mesta.
Na to musia dať výslovný súhlas
poslanci mestského zastupiteľstva, čo
sa však nikdy nestalo. Súd však pouká-
zal na to, že búracie povolenia na
objekty PKO vydal územný stavebný
úrad Staré Mesto práve na základe žia-
dosti mesta Bratislava.
Spoločnosť Henbury Development
priamo na súde vyzvala mesto, aby sa
podriadilo rozsudku a potvrdilo plat-
nosť právnych úkonov súvisiacich so
zmluvou. To znamená, aby mesto zača-
lo na vlastné náklady búrať PKO a
vytvorilo tak priestor na stavebný zá-
mer investora. Búracie povolenie na
PKO, ktoré dostalo mesto, je totiž plat-
né do konca roka. K búracím prácam
zrejme nedôjde, lebo mesto sa proti
rozsudku podľa všetkého odvolá.
Súčasné vedenie mesta deklarovalo
záujem dohodnúť sa s investorom mi-
mosúdnou cestou. K žiadnej dohode
však nedošlo. O PKO majú rokovať
mestskí poslanci na decembrovom
zasadnutí, ešte predtým majú rokovať
so zástupcami investora.
Vedenie mesta sa k rozsudku zatiaľ
nevyjadruje, potvrdilo však, že sa proti
nemu odvolá. Trvá na tom, že poslanci
bratislavského mestského zastupiteľstva
žiadnym uznesením nedali výslovný
súhlas na búranie PKO. Schválenie pre-
daja pozemkov predminulým zastupi-
teľstvom, na ktorých stojí budova PKO,
totiž podľa mesta neznamenal auto-
maticky súhlas s búraním. Podľa súčas-
ného vedenia mesta nemal bývalý pri-
mátor právo podpísať zmluvu o spolu-
práci, ktorou dal vlastníkovi pozemku
právo búrať objekt PKO. (brn)
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Zvýšenie daní by
mal byť úplne
posledný krok
Zvýšenie dane z nehnuteľností prichá-
dza v poslednom možnom termíne. Ak
totiž mestskí poslanci nezvýšia sadzby
dane z nehnuteľnosti do konca tohto
roka, s najväčšou pravdepodobnosťou
už do konca tohto volebného obdobia
neurobia.
Možno len súhlasiť s primátorom, že
zvýšenie daní by malo prísť až ako
posledný krok, rovnako sa nedá opono-
vať mestskému poslancovi, ktorý žiada
najskôr zabezpečiť efektívnejší výber
daní, až potom ich zvyšovať. Obaja
majú pravdu, podstatné však bude, aby
výpadok vo financovaní mesta opäť ne-
plátali zvýšenými odvodmi tí, ktorí dane
poctivo platili aj doteraz.
Prevláda názor, že výber dane z nehnu-
teľností je najefektívnejší spomedzi všet-
kých daní. Nie je to celkom tak, pretože
z vlastnej skúsenosti viem, že ak po na-
dobudnutí nehnuteľnosti vlastník zabud-
ne podať daňové priznanie, môže prejsť
aj niekoľko rokov bez toho, aby to niek-
to na magistráte zistil.
Od nového roka magistrát zverejní me-
ná všetkých, ktorí mestu dlžia na dani z
nehnuteľnosti a poplatku za komunálny
odpad. Ak však chce mesto efektívnejšie
vyberať daň z nehnuteľností, nemalo by
sa zamerať len na tých, ktorých eviduje
ako dlžníkov, ale aj na tých, ktorých
neeviduje ako vlastníkov. Tam sú totiž
podľa všetkého najväčšie daňové úniky.
Stačí prepojiť výber daní s katastrom
nehnuteľností a  hneď sa ukáže, ku kto-
rým nehnuteľnostiam sa u správcu dane
nikto nehlási, za ktoré nikto neplatí
miestnu daň.
K dohode na zvýšení dane z nehnuteľ-
ností došlo prakticky naprieč celý zastu-
piteľstvom. Určite budú aj takí, ktorí
návrh nepodporia. Všeobecne sa však
očakáva, že po zdražení cien elektriny,
plynu, vodného a stočného zaplatia
Bratislavčania od nového roka viac aj
za to, že tu vlastnia pozemok, byt, dom,
záhradnú chatku, či inú nehnuteľnosť.
Keď už primátor a poslanci našli odva-
hu zvýšiť daň z nehnuteľnosti, treba im
držať palce, aby našli aj odvahu efektív-
nejšie narábať s peniazmi, ktoré od Bra-
tislavčanov vyberú. Radoslav Števčík

Tabuľa Sándora

Petőfiho je späť

na Panenskej
STARÉ MESTO
V pondelok 5. decembra 2011 bola
na Blaškovom dome na Panenskej
ulici č. 27 odhalená zrekonštruovaná
pamätná tabuľa básnika Sándora
Petőfiho. Ten bol v tomto dome v
máji a júni 1843 ubytovaný.
Pôvodná pamätná tabuľa Sándorovi
Petőfimu bola na tomto dome inštalo-
vaná už v roku 1900. Tá sa však neza-
chovala, zostal len text, ktorý je uvede-
ný aj na obnovenej bronzovej tabuli,
ktorú vytvoril akademický sochár
Július Mag.
„V júni sme odhalili v Budapešti pa-
mätnú tabuľu Jána Kollára, ktorý v Bu-
dapešti pôsobil. Pre kultúrne dianie v
našom hlavnom meste to bola udalosť a
verím, že rovnakou bude aj odhalenie
pamätnej tabule Sándora Petőfiho v
Bratislave. Tak Kollár, ako aj Petőfi sú
súčasťou identity oboch národov a obe
osobnosti môžeme považovať za spo-
ločné pre oba národy. Petöfi tu bol
vlastne doma, pretože má slovenské
korene,“ uviedol pri tejto príležitosti
zástupca štátneho tajomníka Minister-
stva zahraničných vecí Maďarskej
republiky Gergely Pröhle. (ado)

Mesto zverejní

neplatičov daní

a dlžníkov
BRATISLAVA
Bratislavský magistrát bude od
nového roka zverejňovať neplatičov
miestnych daní a dlžníkov. V týchto
dňoch už dlžníkov informuje o výške
nedoplatku s tým, že ak si nesplnia
daňovú povinnosť voči mestu,
začiatkom roka 2012 budú zverejne-
ní na internete.
Ide o tých Bratislavčanov či firmy síd-
liace v hlavnom meste, ktoré majú dlh
na dani z nehnuteľností či poplatku za
komunálny a drobný stavebný odpad.
Bratislava môže k takémuto kroku pri-
stúpiť po tom, čo od 1. januára 2012
vstúpi do platnosti nový zákon o sprá-
ve daní, tzv. daňový poriadok.
Podľa nového zákona správca dane, kto-
rým je obec, môže zverejniť zoznam da-
ňových dlžníkov podľa stavu k 31. de-
cembru predchádzajúceho roka, u kto-
rých úhrnná výška daňových nedoplat-
kov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a
u právnickej osoby 1600 eur. (pol)

STARÉ MESTO
V centre Bratislavy v týchto dňoch
magistrát inštaluje nové cyklostoja-
ny. Ide o ďalší z výslekdov spoluprá-
ce s občianskym združením Cyklo-
koalícia, ktoré je aktívnym oponen-
tom samosprávy pri rozvoji cyklodo-
pravy v meste.
Nové cyklostojany pribudli pred Hlav-
nou poštou na Námestí SNP, na Hlav-
nom námestí pred kaviarňou Roland,
na Jesenského ulici na mieste doprav-
ného tieňa pred predajňou potravín a na
ďalších miestach. Ide o cyklostojany v
tvare obráreného U, ktoré sú najjedno-
duchším a súčasne aj najefektívnejším
druhom cyklostojana. Oveľa sofistiko-
vanejší stojan na bicykle pribudol na
Zochovej ulici pred budovou VŠMU v
tvare slova dream, teda sen.
Cyklokoalícia nedávno zverejnila, že v
centre mesta je cyklistom k dispozícii
stojany len pre 64 bicyklov. „Toto číslo

je zarážajúce už len preto, lebo hovorí-
me o absolútnom centre hlavného
mesta európskej krajiny, kam pravidel-
ne dochádzajú obyvatelia za prácou a
cykloturisti za zážitkami. Podľa našich
prieskumov jazdí pravidelne do práce
na bicykli približne 1200 cyklistov,”
tvrdí Cyklokoalícia.

Nové cyklostojany sú zatiaľ zväčša
prázdne, pretože cyklistická sezóna sa
už skončila a na bicykli jazdia po meste
v týchto dňoch len tí najotužilejší. Nové
stojany si tak Bratislavčania a návštev-
níci mesta budú môcť naplno využiť až
na jar, keď sa začne nová cyklistická
sezóna. (ado)

V centre mesta pribúdajú cyklostojany,

zatiaľ sú kvôli počasiu zväčša prázdne

STARÉ MESTO
Krajský pamiatkový úrad v Bratisla-
ve odmieta zverejniť budúcu podobu
domu, ktorý pamiatkari povolili
postaviť na Beblavého ulici. Potvr-
dzuje to skúsenosť redakcie Brati-
slavských novín, ale aj občianskych
aktivistov z iniciatívy Bratislava
otvorene. Tí sa preto obrátili na pri-
mátora mesta a starostku mestskej
časti Staré Mesto, aby tejto výstavbe
zabránili.
Na výstavbu obytného domu na Bebla-
vého ulici upozornili Bratislavské novi-
ny pred dvoma mesiacmi (BN
32/2011). Investor, ktorým je spoloč-
nosť Fischer, s.r.o., sa doteraz odmietol
k výstavbe vyjadriť, podobu budúceho
domu odmietol zverejniť aj Krajský
pamiatkový úrad v Bratislave. 
„O takejto stavbe by občania mali
vedieť vopred, mala by sa uskutočniť
verejná diskusia. Ako bude stavba
vyzerať a pôsobiť v priestore nemôže
byť záležitosťou iba jej architekta a
investora. Všetci občania Bratislavy sú
predsa užívateľmi verejného priestoru a
panorámy nášho mesta. Vizuál takto
exponovaného miesta sa nesmie spriva-
tizovať,” upozorňuje občianska iniciatí-
va Bratislava otvorene.
Stavba vyrastá na exponovanom mies-

te, ktorým denne prejdú na Hrad tisíce
turistov, ide o najvyššie položenú par-
celu a najbližší dom k historickej hrad-
nej Žigmundovej bráne. Podľa výkre-
sov dostupných v územnom povolení
nebude mať stavba kompaktnú fasádu,
okná a okenné osi budú chaoticky roz-
vrhnuté a namiesto tradičných materiá-
lov budú použité moderné. Stavba tak
bude v príkrom kontraste s ostatnými
historickými objektmi ulice, vizuálne
naruší hlavný prístup k národnej kultúr-
nej pamiatke Bratislavský hrad a zne-

hodnotí nielen dotknutú lokalitu, ale aj
panorámu Hradu a Bratislavy.
Iniciatíva Bratislava otvorene preto
žiada primátora Bratislavy, hlavnú
architektku mesta, starostku Starého
Mesta a zodpovedných pracovníkov
Pamiatkového úradu SR a Krajského
pamiatkového úradu v Bratislave, aby
začali okamžite konať v záujme zacho-
vania historických a kultúrnych hodnôt
Bratislavy a rokovali so stavebníkom o
prehodnotení vzhľadu objektu. (brn)

FOTO - Juraj Mladý

Pamiatkari nechcú zverejniť, ako má

vyzerať nový dom na Beblavého ulici
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Jungmannova 10-12, 851 01 Bratislava
tel./fax: 6252 5021, 0905 431 455

www.cancelli.sk, e-mail: cancelli@cancelli.sk

Vám vyrobí 
a namontuje 

�ŽALÚZIE �MARKÍZY
�ROLETY
�LAMELOVÉ DVERE
�SIETE PROTI HMYZU

Obrazy od významných slovenských,
českých a iných maliarov, 

staré obrazy a starožitnosti
Tel.: 032/6528 492, 0905 409 972

Email: najvyssie.ceny@gmail.com

KÚPIM ZA 
NAJVYŠŠIE CENY

INŠTALATÉRI NON STOP
NEODTEKÁ - umývadlo, WC, kanalizácia, rína?
PREČISTÍME - špirálou, tlakom. Zameriame
trasu kamerou, určíme stav, sfunkčníme
TEČIE - radiátor, čerpadlo, vodovod,
preteká WC, vytápa vás sused, výmena stúpačiek
OPRAVÍME - el. zásuvku, osvetlenie, inštaláciu

0905 234 615 � 4363 8184

Zabuchli ste si dvere?
PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

Otváranie áut, dverí a trezorov
Predaj - montáž - nonstop servis
� 0905 610 173 0915 400 714
E-mail: info@pavolvalentovic.sk
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PETRŽALKA
Na problémy s nelegálnou vonkajšou
reklamou v najväčšej bratislavskej
mestskej časti upozornil už predchá-
dzajúci starosta Petržalky. Ten súčasný
v boji proti čiernym nosičom reklamy
pritvrdil - dal ich prelepiť čiernou pás-
kou. Ako sa darí riešiť nielen problém
nelegálnej reklamy, o tom sme sa
pozhovárali s petržalským starostom
Vladimírom BAJANOM (nezávislý). 
- Som rád, že sme mali na čo nadviazať a
dokázali sme presne pomenovať problém.
Petržalka má okolo 700 bilbordov a desiat-
ky ďalších nosičov reklamy. Z toho 20 až
25 percent je postavených načierno. Som
rád, že sme primátora presvedčili o tom, že
je to celomestský problém. Chceli sme na
to upozorniť, a tak sme niektoré načierno
postavené bilbordy viditeľne označili s
tým, že ich budeme odstraňovať, ak ich
majiteľ neodstráni sám. Keďže o odstráne-
ní čiernej stavby môže rozhodnúť len súd,
chvíľu to trvalo, ale už sme odstránili asi
šesť nelegálnych bilbordov a ďalšie sú na
čakačke. Primátor navrhol miernejší
postup, to znamená, že dal vypracovať pas-
port všetkých reklamných nosičov v
meste. Mestské časti si to potom porovna-
jú s tým, čo majú k dispozícii, a začne sa
likvidácia nelegálnej reklamy. Konať treba
čo najskôr, pretože sa blížia parlamentné
voľby a vtedy pribúdajú ďalšie čierne bil-
bordy, keďže prevádzkovatelia vonkajšej
reklamy chcú na voľbách zarobiť. 
V meste chýba legislatíva, ktorá by
upravovala pravidlá umiestňovania
vonkajšej reklamy. Takéto nariadenie
má len Staré Mesto. Mali by to riešiť
mestské časti alebo celoplošne mesto? 
- Povedzme si, kde sú najčastejšie tieto bil-
bordy? Vedľa ciest 1. a 2. triedy, ktoré sú v
správe hlavného mesta. Preto si myslím,
že by sa problém mal riešiť celomestsky.
Cesty 3. a 4. triedy majú v správe mestské
časti a myslím si, že tu si vieme sami
pomôcť. V Petržalke to chceme riešiť for-
mou všeobecne záväzného nariadenia
začiatkom roka. Mám pocit, že veľké
firmy, ktoré prevádzkujú vonkajšiu rekla-
mu, sa začínajú trochu inak správať, preto-
že cítia tlak samosprávy. 
Podobne ako problém s bilbordmi je
celomestským problémom aj parkova-
nie. Váš predchodca začal zjednosmer-
ňovaním ulíc vytvárať či presnejšie
legalizovať parkovacie miesta. Ako to
chcete riešiť vy? 
- Namaľovanie parkovacích boxov tam,
kde už autá stoja, nie je riešením. Petržalka
potrebuje desiatky tisíc parkovacích miest.
Rozmach automobilizmu nevieme zasta-
viť, dnes už nie je výnimočné, keď rodina
v petržalskom paneláku má dve aj tri autá.
Chce to koncepčné riešenie. Som rád, že
na úrovni mesta vznikla pozícia hlavného
dopravného inžiniera, s ktorým to konzul-
tujeme. Mali sme už pripravené výberové
konanie na vypracovanie koncepcie dopra-
vy v Petržalke. Po dohode s dopravným
inžinierom mesta sme to stopli s tým, že do
februára má magistrát predložiť koncepciu
mestskému zastupiteľstvu. V prípade, že sa
tak nestane, som pripravený konať indivi-
duálne, pretože problém s dopravou, a
najmä statickou, je v Petržalke akútny.
Nebudú to populárne opatrenia, pretože
chceme spoplatniť parkovanie druhého,
tretieho a firemného auta. 

To však stačiť nebude, pretože Petržal-
ka potrebuje nové parkovacie miesta. 
- Samotné spoplatnenie nevytvorí nové
parkovacie miesta, čiže musíme budovať
aj nové kapacity. Tu sa však dostávame na
tenký ľad, pretože si dobre pamätám, že aj
v minulosti by ľudia privítali možnosť
parkovať v hromadných garážach, ale
nech stoja od ich okien bytov ďalej. Naša
predstava je oddeliť skupinový záujem
spoločenstiev vlastníkov bytov, ktoré
nechcú mať garáže pod oknami, od verej-
ného záujmu, ktorým je dostať autá preč z
chodníkov a z trávnikov. Ruka v ruke s
tým musí ísť aj národná legislatíva. Samo-
správa musí mať v rukách nástroj, ako
zakázať vjazd nákladných áut do obyt-
ných zón, aby nám sem nechodili tiráky,
veľké vozidlá a stavebné stroje. Tie nepat-
ria na sídlisko, preto musíme tiež vybudo-
vať záchytné parkoviská, kde si ich môžu
zaparkovať. Petržalka nie je odkladisko
pre firemné autá. Súčasne chceme riešiť aj
problémy, ktoré sa objavujú na Černyšev-
ského, Farského, na Viedenskej ceste,
ktoré sa stávajú parkovacím miestom pre
ľudí, ktorí pracujú v Starom Meste. Vidí-
me tu tiež množstvo mimobratislavských
áut, ktoré v Petržalke parkujú - či už býva-
jú v prenajatých bytoch, alebo sem jazdia
na viacerých z celého Slovenska, tu si ich
odložia a idú na týždňovky pracovať do
Rakúska či Maďarska. Toto musíme riešiť
a uprednostňovať rezidentov, Petržalča-
nov. Nedá sa to vyriešiť zo dňa na deň,
pretože sa to neriešilo dvadsať rokov. Uro-
bím však všetko preto, aby sme s tým
konečne začali. 
Kto by mal stavať hromadné parkova-
cie domy? Mesto, mestská časť alebo
súkromní investori? 
- Parkovací dom je solitér, ktorý sám o
sebe nie je zárobkovou činnosťou, ak na to
nenadväzuje celá koncepcia parkovania.
V zahraničí sa parkovanie nefinancuje z
poplatkov za parkovanie, ale vo väčšine
krajín to je z pokút. Vytvorenie jedného
parkovacieho miesta stojí 1200 až 1500
eur. Vytypovali sme si šesť až sedem
pozemkov a požiadali sme mesto, aby ich
nepredávalo, pretože tam chceme postaviť
hromadnú garáž. Samospráva na to nemá
peniaze, preto chceme vypísať súťaž na

výber investora takýchto garáží. Pokiaľ
ide o prevádzku parkovacích domov, z
našej strany tam nebude veľa limitov. V
prípade, že sa bude stavať na parkovisku,
podmienkou bude, aby minimálne toľko
parkovacích miest, koľko stavba zaberie,
bolo bezplatne k dispozícii obyvateľom z
okolia. Ostatné poschodia môže využiť
komerčne. Takto to funguje vo svete a
takto by to mohlo fungovať aj u nás. 
Petržalčania preferujú individuálnu
automobilovú pred verejnou. Myslíte si,
že po vybudovaní električky do Petržal-
ky by tu klesol aj počet áut? 
- Električka pomôže zmierniť dopravné
problémy Petržalky, ale ich nevyrieši.
Súčasne s jej výstavbou musíme vyriešiť aj
obsluhu k zastávkam električky, to zname-
ná vybudovať pri nich aj záchytné parko-
viská či spojenie automobilizmu s MHD.
Pripravujú sa tu však veľké investície ako
Petržalka City, Južné mesto, Kapitulské
polia, Petržalka preto potrebuje ďalší most
cez Dunaj. Bez ďalšieho mosta niekde pri
Slovnafte, Petržalka neunesie túto výstav-
bu. Nie som veľký zástanca týchto investí-
cií, žiaľ, o nich už bolo rozhodnuté v pre-
došlom období. Musíme však ako staveb-
ný úrad realizovať prenesený výkon štátnej
správy, preto je to komplikované. Snažíme
sa však minimalizovať dosah na Petržalku.
Trochu nám „pomáha“ kríza, keďže inves-
tori majú problém zohnať peniaze na
výstavbu. Čas, ktorý takto získavame, by
sme mali využiť na intenzívnejšie riešenie
statickej aj dynamickej dopravy.
Nemôže byť nová výstavba alternatí-
vou k petržalským panelákom?
- Alternatívou nie, pretože nám tu už
vyrastá ďalšia generácia. V poslednom
období sa Petržalka rozkočíkovala a je tu
záujem o nové byty. A investori by tu zrej-
me nestavali, keby to nemali spočítané, že
to predajú. Pre mňa je dôležité, aby sa tu s
výstavbou bytov vytvárali aj pracovné prí-
ležitosti, aby ľudia ostali pracovať tu a
nepresúvali sa za prácou cez mosty. 
Hovoríte, že sa Petržalka rozkočíkova-
la, na druhej strane je známe, že máte
nedostatok materských škôl. Čo s tým? 
- Veľká vlna rušenia materských škôl bola
v čase, keď školy ešte patrili štátu a okres-
ným úradom. Je to na škodu, pretože

dopyt po materských školách rastie.
Budovať školské zariadenie je nákladná
záležitosť, na ktorú samospráva nemá
peniaze. Snažíme sa preto podporovať
súkromné a cirkevné materské školy.
Máme 19 materských škôl a z 920 detí
sme umiestnili 620. Petržalka by ich uživi-
la ešte zo tri-štyri. Mimochodom, viaceré
sa v minulosti zmenili na zariadenia pre
seniorov, pretože aj tých v Petržalke pribú-
da stále viac. Takže musíme myslieť aj na
nich. Ako prví v kraji sme napríklad tento
rok zriadili pre seniorov s nízkymi príjma-
mi sociálnu výdajňu potravín. Na Gerce-
novej chceme zriadiť ďalší, celkovo šies-
ty, klub dôchodcov. Ako prvý v meste sme
osamelým dôchodcom ponúkli asistenčnú
službu formou náramkov, ktorými si v prí-
pade núdze môžu privolať pomoc. 
S novou výstavbou spravidla rastie
odpor starousadlíkov, ktorým sa nepáči
zahusťovanie. Ako chcete riešiť konf-
likty starousadlíkov a novousadlíkov? 
- Pre nás je rozhodujúci územný plán. Ak
investor získa súhlas hlavného mesta s
umiestnením stavby a je to v súlade s
územným plánom, mám minimálnu alebo
žiadnu šancu stavbu nepovoliť, pretože pri
odvolacom konaní je investor zväčša
úspešný. Treba si uvedomiť, že je tu tiež
hrozba pokút pre samosprávu vo výške
10-tisíc a viac, ak poruší zákon a nepovolí
výstavbu. Okrem toho sa sprísnila legisla-
tíva aj proti starostom a hrozí trestnopráv-
na zodpovednosť za spôsobenú škodu.
Teda je malá ochota starostov vzoprieť sa
výstavbe, ktorá je v súlade so zákonom.
Rozumiem ľuďom, že keď už bývajú,
chcú mať aj pokoj okolo seba. Žiaľ, nie
vždy to ide. Pokiaľ ide o novú výstavbu,
vieme to ešte nejako ovplyvniť. V prípade
už schválených projektov však máme tých
možností menej. S novými investormi sa
snažíme dohodnúť na nejakom benefíte
pre mestskú časť a komunitu. Či už ide o
športovisko, detské ihrisko, cyklotrasu
alebo niečo podobné. Zahraniční investori
s tým problém nemajú, domáci áno, pri-
čom sa tvária, že nám robia láskavosť. 
Spomenuli ste výstavbu cyklotrás. Tento
rok bola v Petržalke dokončená trasa na
Kopčianskej ulici, ktorá je však nevyho-
vujúca. Čo s tým chcete robiť? 
- Ešte nie je dokončená, lebo som ju
odmietol dokončiť v takom stave, v akom
som ju našiel. Nepochopím, ako niekto
mohol takýto projekt schváliť. Nie je to
jednoduché opravovať, pretože ide o pro-
jekt financovaný z Európskej únie. Hľadá-
me riešenie za pochodu. Už som informo-
val poslancov, že by sme to mali sfunkčniť
za naše peniaze, aby projekt mal hlavu a
pätu, aby trasa viedla z petržalskej stanice
do Kittsee. Musí to byť cyklistická trasa
napojiteľná na niečo. Spoločne s občian-
skymi združeniami sa snažíme pripraviť
projekt cyklotrás, ktoré by sme vedeli
zrealizovať.   
Aj keď štadión Artmedie pustne a plány
s výstavbou  multifunkčnej haly sa
nenaplnili, stavia sa nový futbalový šta-
dión a hokejová hala. Nie je tých športo-
vísk na takú veľkú mestskú časť málo?
- Z toho, ako to dopadlo so štadiónom
Artmedie, som veľmi smutný, ale je to už
súkromný majetok a obec ani štát sa k
nemu nevedia dostať. Pokiaľ ide o multi-
funkčnú halu, je veľká škoda, že z rôznych
dôvodov, povedzme, politických, bola

zastavená príprava jej výstavby. Investor sa
totiž rozhodol stavať v blízkom zahraničí.
Podstatné je, že sme dokázali presvedčiť
investorov, že Petržalka je dobré miesto na
výstavbu športovísk. Predpokladám, že na
budúci rok by mohla byť skolaudovaná
krytá ľadová plocha, čo je signál aj pre
investorov, že aj v kríze sa dajú stavať
športoviská. Teší ma, že bude slúžiť najmä
deťom a mládeži, ale aj to, že by mohla byť
strediskom ženského hokeja pre Česko,
Maďarsko, Rakúsko a Slovensko. Pokiaľ
ide o futbalový štadión, uvoľnili sme 90-
tisíc eur na vybudovanie tribúny na štadió-
ne v areáli Základnej školy M. C. Sklo-
dowskej. Do roka by štadión s kapacitou
2500 divákov mohol byť dobudovaný.
Najnovšie prišiel investor s projektom
výstavby basketbalovej haly s plavárňou,
urobíme všetko preto, aby to mohlo byť v
areáli Základnej školy Dudová. S primáto-
rom som už hovoril o ďalšom projekte -
výstavbe plavárne s 25-metrovým bazé-
nom, ktorý Petržalka potrebuje. 
Koľko je vlastne v Petržalke plavární? 
- Máme štyri školské plavárne, ktoré sú
však špecifické a hygienici nám nedovolia,
aby sme ich sprístupnili aj dospelej verej-
nosti. Preto si myslíme, že Petržalka potre-
buje verejnú plaváreň. Boli by sme radi,
keby do jej výstavby s nami išlo aj mesto. 
Petržalka patrí k mestským častiam,
kde je veľa psov a dochádza ku konflik-
tom psičkárov a nepsičkárov. Ako chce-
te tento problém riešiť? 
- Toto bude ešte dlho problém, kým sa
ľudia nenaučia, že vlastniť psa je nielen
právo, ale aj zodpovednosť. Problémom je
aj nedostatočná legislatíva. Je nenormálne,
že v panelákovom byte je šesť vlčiakov a
chovná stanica a ja ako starosta s tým
nemôžem nič urobiť. Alebo 15 mačiek v
jednom byte. Takže budem tlačiť na
zmenu legislatívy, ktorá by sprísnila pra-
vidlá chovu domácich zvierat. V posled-
nom čase však nedochádza len ku konflik-
tom psičkárov a nepsičkárov, ale aj medzi
majiteľmi psov. Psy niektorých neprispô-
sobivých občanov totiž nie sú zvládnuté a
tak vyvolávajú konflikty s inými psami.
Agresivita sa potom prenáša do ulíc a
tomu musíme zabrániť. Opäť je tu namies-
te sprísnenie legislatívy. V Rakúsku má
každá spolková krajina možnosť upraviť
si legislatívu v tejto oblasti, preto by bolo
dobré, keby sme to mohli robiť aj u nás.
Iné musia byť podmienky chovu zvierat
na dedine a iné v panelákovej zástavbe. 
Kandidovali ste ako nezávislý, v zastu-
piteľstve však máte zväčša straníkov.
Na úrovni mesta to veľmi nefunguje,
ako je to v Petržalke? 
- Zatiaľ to funguje, pretože s tým už mám
nejaké skúsenosti. Podstatnejšie však je,
že tu máme len šesť služobne starších
poslancov a ostatní sú nováčikovia. Tí sa
zatiaľ učia. Verím, že to bude fungovať
ako doteraz. Ukáže sa to najbližšie pri
schvaľovaní rozpočtu. Treba komuniko-
vať, o to je to potom na zastupiteľstve jed-
noduchšie. Všetci si musíme uvedomiť, že
mandát máme od občanov požičaný, a tí
sa budú pýtať, čo sme pre nich urobili.
Komunálna politika je o inom ako veľký
parlament. Tu, keď opravíte chodník,
budú po ňom chodiť všetci. Zatiaľ sme
nemali žiadne hraničné stranícke rozhodo-
vania a verím, že sa k nim ani nedostane-
me. Zhováral sa Radoslav Števčík

Vladimír Bajan: Bez ďalšieho mosta

Petržalka neunesie novú výstavbu
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Trochu netradične sme sa tentoraz
vybrali do najväčšej reštaurácie v
meste, ktorou v týchto dňoch nepo-
chybne sú Vianočné trhy na Hlavnom
a Hviezdoslavovom námestí. Kým
jedny organizuje magistrát, druhé
mestská časť Staré Mesto. Jazyku i
žalúdku to je však jedno, rozhodujú-
ce je, aby tam chutilo.
V priebehu niekoľkých dní sme opako-
vane navštívili oba trhy. Tu je niekoľko
postrehov, o ktoré by sme sa radi podeli-
li s tými, ktorí trhy už navštívili, alebo sa
sem len chystajú. Začneme na Hlavnom
námestí, kde je stánkov s občerstvením
viac. Najskôr treba poznamenať, že ich
usporiadanie zostalo verné koncepcii
minulých rokov a magistrát nechal trhov-
níkom voľnú ruku v aranžovaní trhových
miest. To sa zvrhlo na prehliadku gýčov
a pútačov všetkého druhu.
Bolo síce sľubované, že dôjde k obmene
trhovníkov, väčšina z nich je však náv-
števníkom známa aj z minulých rokov.
Výraznejšie sa nezmenil ani sortiment
špecialít. Výnimkou sú azda len zemia-
kové špirály (2 €), ktoré však ponúka
každý druhý stánok. Až mi je to divnô,
povedal by klasik. Alebo ide len o náho-
du a novinku zaviedla väčšina trhovní-
kov spontánne bez toho, aby sa na tom
dohodli, alebo to koordinovali.
Potešil nás návrat stánku balkánskej reš-
taurácie U mamičky, ktorý bol v minu-

losti spestrením  trhu a tešil sa obľube
návštevníkov, najmä nebohého kolegu
Gusta Bartovica. Ponuka je skromná -
azda len štyri či päť jedál, všetky sú však
pripravované pred očami zákazníka a
hlavne sú originálne. Dali sme si Pleska-
vicu so syrom kajmak v bosanskej so-
mune (3,50  €) a treba povedať, že to bo-
lo vynikajúce. Novinkou je grilovaná ry-
ba - morský vlk, príprava však trvá asi
15 minút a celá ryba stojí 25 €. Neochut-
nali sme, ale na budúce skúsime.
Presne oproti cez námestie sme objavili
ďalšiu originálnu špecialitu - zemiaky z
panvice so slaninou, cibuľou a smota-
nou. Jednoduché, veľmi chutné a hlavné
za dobrú cenu (1,50 € / 200g), pričom
ponúkajú tu aj dvojitú porciu za 3,00 €.
Nemôžeme sa ubrániť dojmu, že stánky,
ktoré ponúkajú menej jedál a majú
skromnejší sortiment, ponúkajú aj vyš-
šiu kvalitu. Určite však ponúkajú väčšiu
hygienu - za absolútny trapas považuje-
me, keď v stánku ponúkajú pečené mä-
so a štrúdle či sladké lokše poliate čoko-
ládou, navyše ak je tácka s lokšami op-
retá o hromadu opečeného mäsa. Naj-
vyšší čas, aby sem zavítali hygienici, ta-
kýto spôsob nakladania s potravinami
totiž, podľa nás, nemôže obstáť.
Aj keď lokše majú, ako tradične, skoro

v každom stánku, vybrali sme si špecia-
listu - stánok Babičkine lokše, kde sme
ochutnali tú s kačacím mäsom (1,70 €).
Lokša bola plnená mletým mäsom z
pečenej kačky a bola vynikajúca.
Zastavili sa aj v Grillbare U Zdeničky,
kde majú veľkú ponuku klobás  a mäso-
vých výrobkov. Po Zdeničke síce ani
chýru, od urastených mládencov sme si
dali jeleniu klobásu s chlebom a horči-
cou (3,00 €). Jedna bola upečená už skôr
a tak nám ju vlastne len ohrievali. Bola
pečená v oleji a možno by bolo lepšie,
keby ju pred pečením narezali, aby sa
zbavila zbytočného tuku a pri konzumá-
cii neprskala masť kade-tade.
Opačnú skúsenosť sme mali v stánku
The Flinstones, kde sme si tiež dali peče-
nú klobásu (2,70 €). Tá však nebola pre-
pečená vôbec a ani po opakovaných
pokusoch sa ju prepiecť nepodarilo. V
tomto stánku sme však ocenili varený
ríbezlák (1 €), ktorý v porovnaní s kon-
kurenčnou ponukou vareného vína vy-
šiel u nás najlepšie. 
Vo všetkých navštívených stánkoch
sme dostali riadny doklad o zaplatení. 
O týždeň sa podelíme s postrehmi z
Hviezdoslavovho námestia.
Naše hodnotenie:��
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Trhovníci neboli o našej návšteve vo-
pred informovaní. Útratu za konzumá-
ciu si redakcia platila sama.

Na Hlavnom námestí je všetko po starom

Najvýhodnejšia pôžička je žiadna pôžička
Písať o adventnom  stíšení ako o prí-
prave na Vianoce sa v tejto hektickej
dobe hádam ani nedá. Na plné pecky
nás všakovaké reklamy a akcie láka-
jú na čo najväčšie utrácanie pod
zámienkou urobiť radosť svojim
priateľom, deťom, príbuzným až do
neviemakého pokolenia. 
Pomaly sa začínajú plniť chladničky a
mrazničky na tie tri dni (prepáčte) pre-
žierania, po ktorých sa zasa budú plniť
kontajnery na likvidáciu odpadu.
Myslíte si, že som si vybrala divnú
tému? Žiaľ, z dlhoročných skúseností
viem, ako nehospodárne sa často sprá-
va spotrebiteľ. Koniec-koncov, je to
jeho vec, ak na to má. Problémom sa
stáva, ak si na tie pseudoštedré sviatky
musí alebo chce požičať.
Masmédiá sa hemžia ponukami na tzv.
rýchle peniaze bez akýchkoľvek záruk
do určitej výšky. Faktom je, že čím sú
tie rýchle a zdanlivo každému prístupné
peniaze z pôžičky, tým sú pre spotrebi-
teľa menej výhodné. Mávajú podstatne
vyššie úroky, často hraničiace až s úže-

rou.
Smutné je, že takéto pôžičky si veľmi
často berú ľudia s nízkymi príjmami. V
dobre snahe urobiť niekomu radosť
nemyslia na to, že pôžičku si práve
takéto firmy vedia bezohľadne vymá-
hať, prípadne, že po splatnosti pôžičky,
rastú úroky až do neba. Nie je zriedka-
vé, keď úroky vysoko presiahnu pôvod-
nú pôžičku a za dverami sa objaví exe-
kútor, ktorý zhabe drahšie kusy zariade-
nia domácnosti.
Ak sa teda nechcete dostať do veľmi
nepríjemnej situácie, dobre si rozmysli-
te, či naozaj potrebujete pôžičku!
Koniec-koncov, Vianoce sú o inej
radosti ako o bezbrehej konzumácii
rôznych fajnovostí od výmyslu obchod-
níkov. A ani plná izba hračiek nevyna-
hradí deťom čas strávený s rodičmi v
prírode alebo na klzisku.
Vďakabohu, v Bratislave je aj tohto
roku dosť klzísk za lacný peniaz, ale aj

zadarmo. Ak ešte po návrate domov
pridáte rozprávku alebo dáku spolo-
čenskú hru v kruhu rodiny, budú mať
deti možno väčšiu radosť ako z neviem-
koľkej bábiky alebo auta. A po Viano-
ciach sa nebudete musieť strachovať,
ako ušetriť na zaplatenie pôžičky. Lebo
najvýhodnejšia pôžička je žiadna
pôžička. Kecy, že požičať si je ľahšie
ako šetriť, hlásajú iba také organizácie,
ktoré veľmi blahobytne žijú práve z
úrokov, ktoré krvopotne musíte splácať.
Dúfam, že si nikto nemyslí, že brojím
proti bankám? Vôbec nie. Ak im dačo
vyčítam, je skutočnosť, že sú až príliš
opatrné v prípade návratnosti svojich
peňazí, a preto požičiavajú iba ľuďom,
ktorí to možno nepotrebujú tak súrne.
No s tým už asi nič neurobíme. Už ako
malému decku mi otec vštepoval, že
banky a poisťovne netreba ľutovať,
lebo si vždy prídu na svoje. A mal svätú
pravdu. Škoda len, že sa nenájde peňaž-
ný ústav, ktorý by slúžil menej bohatým
ľuďom. To som už však v utópii!

Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

Toalety 

na Hrade

sú pridrahé
LIST ČITATEĽA
Vo štvrtok 17. novembra 2011 som
bola s priateľkou na Bratislavskom
hrade, lebo bol deň otvorených dverí.
Bola dosť veľká zima a stáli sme v
dlhom rade. No nakoniec sme si všet-
ko prezreli.
Potom sme chceli ísť na WC. Je to
dobre značené, ale keď sme tam prišli,
zistili sme, že cena za použitie WC je
80 centov. To je veľmi veľa - 24 korún.
Taká štvorčlenná rodina by zaplatila 96
korún.
Mali by sa nad tým zamyslieť. Lebo
keby bola cena 50 centov, aj to je veľa,
ale ešte je to znesiteľnejšie ako 80 cen-
tov. Ani sa nečudujem, že tam nikto ne-
bol. Terézia Kamenická, Bratislava

Petržalka by

mala mať viac

starostov
LIST ČITATEĽA
Ako rodák z Petržalky sa nazdávam,
že jediný miestny úrad mestskej čas-
ti Petržalka evidentne nestačí na roz-
lohu a počet obyvateľov. Navrhujem
Petržalku rozdeliť na viac častí. Nie
je logické, že takýto kolos má len
jeden miestny úrad.
Košice majú 239 000 obyvateľov a 11
miestnych úradov s 11 starostami, Petr-
žalka má 115 000 obyvateľov a len
jeden miestny úrad s jedným staros-
tom. Robme niečo s Petržalkou, lebo
tretie najväčšie mesto na Slovensku
nemôže mať len jeden úrad a jedného
starostu. Rozdeľme ju na viac mest-
ských častí, v záujme znižovania kri-
minality, zlepšovania životných pod-
mienok ľudí a skvalitňovania životné-
ho prostredia aj v tých lokalitách, o
ktorých úradníci ani nevedia, čo sa tam
deje! J. Menndooza, Petržalka

Aj mne sa stáva,

že predavači

nechcú drobné
LIST ČITATEĽA
Chcela by som reagovať na list čita-
teľa - dôchodcu z Bratislavských no-
vín č. 35, ktorý platil drobnými v
predaji tabaku, novín a časopisov v
podchode na Trnavskom mýte a pre-
davač ho už nechce vidieť. 
Mne sa to stáva bežne v plavárni na
bratislavských Pasienkoch, kde je pani
arogantná a pri platbe 2,70 eura sa
čuduje, že jej dám drobné a zálohu za
kľúč chce celú. Robila to bežne mne aj
kolegyni, ktorú striedala, a vrieskala na
ňu, že jej necháva drobné.
Očakávajú títo ľudia, že im dáme ten
rozdiel? Možno aj preto na plavárni už
platíme 3 eurá. Chodím preto radšej ku
konkurencii za 4 eurá, kde však dosta-
nem v cene aj strojové masáže.

Janka Godálová, Nové Mesto

Bude bič na

Bratislavčana

o 20 % dlhší? 
LIST ČITATEĽA
Nestotožňujem sa ako občan Bratis-
lavy bez širokej diskusie občanov so
zvýšením dane z nehnuteľností na
rok 2012. Pán primátor nemal vo vo-
lebnom programe zvýšenie daní z ne-
hnuteľností, napriek tomu, že vedel o
ekonomickej situácii mesta.
Ak by sa aj dane zdvihli všetko zhltnú
súdne spory a právny experti v súvislos-
ti s kauzami PKO, prevádzka a údržba
zimných štadiónov a hlavne byrokratic-
ký aparát mesta. Návrh zvýšiť dane za
chaty o 48 % zaskočí hlavne dôchodcov
záhradkárov a to tak, že konečne opus-
tia chaty a dobrovoľne ich prepustia
bezdomovcom. Stavebníci rodinných
domov sa môžu tešiť na zvýšenie dane
za stavebné pozemky o 20 %. A keď už
dom postavili a pred ním majú nejakú
zeleň o ktorú sa starajú, tak aj dvory
budú zdanené o 15 % viac. Ten, kto si
chce chrániť majetok a kúpil si garáž, za
tento prepych zaplatí o 20 % viac.
Pamätám si časy, keď výšku dane určo-
vali poslanci mestských častí. Vtedy sta-
rostovia a poslanci citlivo určovali dane
aj vzhľadom na ekonomickú situáciu
obyvateľov. Kompetencia umelo prešla
na mesto a tu je výsledok. Nakoniec to
funguje asi tak, že návrh na zvýšenie
dane bol 20 %, ale rozhodneme o zvýše-
ní 17 % a tak sme uchránili chudáka
občana pred neúmerným nárastom.
Mesto bude oproti predchádzajúcemu ro-
ku mať viac o 10 159 000 eur. Bude však
Bratislavčan spokojnejší s fungovaním
mesta o tých 20 %? Aj hlupák vie zvýšiť
daň, ale takých nám netreba, kto hospo-
dári neefektívne. Peter Adamec, 

poslanec miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Podunajské Biskupice

OBRAZY NAJLEPŠIE

Galéria Art Invest
Dobrovičova 7, Bratislava

T: 0905 659 148, art@artinvest.sk
WWW.ARTINVEST.SK

PREDÁTE V AUKCII

Objednávky cez telefón sú výhodnejšie!!!

0903 646 179  0905 646 179  0948 646 179

ABC TAXI
� 02 16 100
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Najkrajšie viano né strom ekyNajkrajšie viano né strom eky
za najvýhodnejšie ceny nájdete len u nás:za najvýhodnejšie ceny nájdete len u nás:
V HORNBACHu vám ru íme za zna kovú kvalitu NORDMANNgoldV HORNBACHu vám ru íme za zna kovú kvalitu NORDMANNgold®® jedlí! jedlí!
Každá NORDMANNgoldKaždá NORDMANNgold®® dánska jed a: dánska jed a:
- pochádza z najlepších plantáží ur ených výhradne pre viano ný trh. Plantáže sa nachádzajú-   pochádza z najlepších plantáží ur ených výhradne pre viano ný trh. Plantáže sa nachádzajú

v oblasti s vplyvom Golfského prúdu. Toto podnebie zais uje stromom pravidelné prírastky,v oblasti s vplyvom Golfského prúdu. Toto podnebie zais uje stromom pravidelné prírastky,
tmavo zelené ihli ie a silné konáre, ktoré sú ideálne pre viano né zdobenie, pri svojomtmavo zelené ihli ie a silné konáre, ktoré sú ideálne pre viano né zdobenie, pri svojom 
raste nevym zajú a tak si zachovávajú svoj zdravý a pravidelný obrastraste nevym zajú a tak si zachovávajú svoj   zdravý a pravidelný obrast

- erstvo narezané a starostlivo prepravované strom eky vydržia ešte nieko ko týžd ov po Vianociach- erstvo narezané a starostlivo prepravované strom eky vydržia ešte nieko ko týžd ov po Vianociach
- kvalita je zaistená overeným a tradi ným pestovaním strom ekov v Dánsku- kvalita je zaistená overeným a tradi ným pestovaním strom ekov v Dánsku

Ruku na to: Všetko za trvale najnižšie ceny!
Ak nájdete v ktoromko vek miestnom maloobchode identický druh tovaru 
(rovnaký EAN kód) výhodnejšie, ponúkneme vám rovnakú cenu a k tomu dostanete 
ešte 10% navyše. Vz ahuje sa aj na z avy a ak né ceny našej konkurencie.
Neplatí pre predaj cez internet, platí pre množstvo bežné pre domácnos .

Otváracia doba: Po-Pia 700-2100, So-Ne 800-2100

Bratislava  Galvaniho 9 
Košice  Moldavská cesta 22

Platnos  od 1.12.2011 do vypredania zásob, najdlhšie však do 31.12.2011. 
Zmeny cien po 31.12.2011 možné. Za chyby a omyly v texte, tla ové chyby 
a za farebné odchýlky v zobrazení neru íme. Všetky ceny uvedené 
v eurách vrátane DPH.

Najvä šie viano né trhy na SlovenskuNajvä šie viano né trhy na Slovensku
za trvale najnižšie ceny!za trvale najnižšie ceny!
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Tatra Grand

Residence je už

skolaudovaný
STARÉ MESTO
Polyfunkčný dom Tatra Grand Resi-
dence na Dunajskej ulici je po dvoch
rokoch od začiatku výstavby skolau-
dovaný. Dom má 8 podlaží, na spod-
ných troch sú komerčné priestory,
na horných piatich 22 bytov.
Na prízemí budú tri obchodné prevádz-
ky. Jednou z nich je pobočka Tatra
banky, druhou reštaurácia s kaviarňou,
tretí priestor je ešte voľný. Na prvom a
druhom poschodí budú kancelárske
priestory. Sídliť tu majú notárske a
advokátske spoločnosti, ale aj dentálne
centrum. Na parkovanie je k dispozícii
na dvoch podzemných podlažiach 60
stojísk.
Oproti pôvodným plánom tu bolo
postavených o šesť bytov viac. Ide o
jedno-, dvoj- a trojizbové, najmenší s
rozlohou 41 štvorcových metrov, naj-
väčší takmer 168 štvorcových metrov.
Ich ceny sú podľa dostupných informá-
cií od 196-tisíc eur do 490-tisíc eur.
Investorom  Tatra Grand Residence je
Tatra Residence, čo je dcérska spoloč-
nosť Tatra banky. Okrem toho dokon-
čila aj prestavbu bývalého sídla na
Vajanského nábreží na Tatra Danube
Residence s kancelárskymi priestormi
a bytmi. Je tu 17 bytov s rozlohou od
97 do 153 štvorcových metrov. Na
prízemí je obchodný priestor, v boč-
nom trakte 5 veľkoplošných nebyto-
vých - kancelárskych priestorov s cel-
kovou výmerou 79 až 146 štvorco-
vých metrov. (brn)

V Jarovciach

pribudli nové

ulice aj byty
JAROVCE
V mestskej časti Jarovce bol skolau-
dovaný obytný komplex Jantár na
nových uliciach Smaragdová, Zafí-
rová, Opálová a Diamantová.
Okrem 52 nových bytov tu pribudnú
aj priestory pre obchody a služby.
Mestská časť sa tak rozrastá o nové
ulice a získava novú vstupnú bránu s
malým námestím a obchodmi v parteri
troch obytných budov. Pôvodne neudr-
žiavané územie pri vstupe do obce sa
zmenilo na upravenú obytnú plochu s
novými bytmi, ulicami, námestím,
obchodnými priestormi, ďalším von-
kajším parkovaním, detským ihriskom
a parkovou úpravou s automatickým
zavlažovacím systémom.
Obytná plocha novopostavených bytov
sa pohybuje od 52  do 94 štvorcových
metrov, pričom ide dvoj-, troj- i štvor-
izbové byty. Obytný projekt Jantár v
Jarovciach je, čo sa týka počtu bytov,
komornejší, no na rozlohe 4,9 hektára
prináša okrem bytov a obchodných
priestorov aj pozemky na výstavbu
rodinných domov. Prvé z nich majú
byť dokončené a skolaudované už na
jar budúceho roku.
Celkovo výstavba obytného súboru a
inžinierskych sietí pre pozemky pred-
stavuje 13,7 milióna eur. Investorom
bola spoločnosť REO Jantár, s.r.o., kto-
rého väčšinovým vlastníkom je nórsky
investičný fond Realkapital Partners.
Generálnym dodávateľom výstavby
bola Skanska SK. (brn)

Cvernovka na Páričkovej ulici zmenila

majiteľa, ten chce už na jar začať stavať
RUŽINOV
Česká developerska skupina Sekyra
odchádza z Bratislavy. Všetky brati-
slavské projekty, ako sú polyfunk-
čný komplex Cubicon v  Mlynskej
doline, projekt vežiaka na Starohor-
skej ulici a objekty Cvernovky na
Páričkovej ulici, kúpila od nej fran-
cúzska spoločnosť JF Hamilton
Group. Tá sa chce už na jar 2012
pustiť do prestavby Cvernovky.
Ako informuje francúzsky developer,
areál Cvernovky by mal mať poly-
funkčné využitie, to znamená, že tu
počíta s bývaním, kanceláriami i
obchodnými priestormi. Na štvorhek-
tárovom pozemku ohraničenom ulica-

mi Páričkova, Svätoplukova a Košická
chce postaviť 125-tisíc štvorcových
metrov.
Celý areál má pretínať nová ulica,
vzniknú tu tak dva veľké bloky, vo
vnútri ktorých majú byť záhrady. Tá
bližšie k Dulovmu námestiu má byť
určená najmä pre obyvateľov, priestor
v bloku na križovatke Svätoplukovej a
Košickej bude verejný. Tu sa počíta
tiež s výstavbou výškovej budovy. Sú-
časťou projektu je výstavba podzem-
ného parkoviska, pričom historickú
budovu Cvernovky chce developer
zachovať. Zaujímavosťou je, že zeleň
by mala byť aj na strechách niektorých
objektov.

Stavať sa má v štyroch etapách, so
štartom prvej sa počíta v marci 2012,
dokončená by mala byť do roka. Nový
investor chce viac rešpektovať charak-
ter a podobu súčasných objektov areá-
lu. Najprv začnú práce na prístavbách,
na záver sa počíta s rekonštrukciou
samotného objektu Cvernovky.
JF Hamilton plánuje v areáli Cvernov-
ky vybudovať dostupné bývanie v
menších bytoch s cenami od 45 000
eur. Mohli by tu údajne pribudnúť
stovky až tisíce nových bytov, všetko
však bude závisieť od dopytu trhu. Od
toho sa odvinie aj pomer obytných a
komerčných nehnuteľností. (pol)
VIZUALIZÁCIA - JF Hamilton Group

Daruj hračku kamarátovi
Spoločensko-kultúrne mikulášske popoludnie spo-
jené s odovzdávaním hračiek získaných vyhláse-
ním zbierky prostredníctvom Petržalských novín,
kultúrny program s premietaním rozprávky
DK Lúky, 8. december 2011 od 14:30 h
organizované pre sociálne slabšie rodiny s deťmi

Sme iní, sme Vaši
Dobrý anjel v Petržalke
Výstava spojená s predajom výtvarných prác zdra-
vých detí a CVČ a autistických detí zo špeciálnych
tried MŠ Iľjušinova, akcia spojená s tvorivými
výtvarnými dielňami. Vyhodnotenie výtvarníckej
akcie detí Centier voľného času a informačnej
kampane Dobrý anjel v mestskej časti Petržalka
vestibul Technopolu, Kutlíkova ulica 17
vernisáž 8. 12. 2011 o 15:00 h

Vianočný koncert
Účinkujú: Ľudová hudba SĽUK-u pod vedením
Zuzany Pokornej, spevácka skupina pri SĽUKu
pod vedením Márie Strakovej, Ján Ambróz s ľudo-
vou hudbou Borievka, Monika Kandráčová, Det-
ský folklórny súbor Hájenka
Dom kultúry Zrkaldový háj
8. decembra 2011 o 19:00 h, vstupné 5 €

Wish tree
Deti z Detského domova  Studienka si napísali
želania, ktorých splnenie zabezpečia zamestnanci
HP Slovakia 

Charity Week
Zamestnanci spoločnosti HP napečú koláčiky a
vianočné pečivo pre seniorov v Klube dôchodcov
na Osuského ulici, vianočne vyzdobia priestory.
Spojené s rozprávaním seniorov o zážitkoch z mla-
dosti, Vianociach, tradíciách a zvykoch.

Petržalka v pohybe
Súťaž žiakov petržalských základných škôl z krúž-
kov pohybovej prípravy v pohybových a loptových
hrách.
Športová hala Znievska
10. december 2011 od 14:00 do 16:00 h

Vianočný koncert II. Pastierske Vianoce
Autentický folklór s vianočnými koledami
Kostol sv. Rodiny, Námestie J. Pavla II.
10. decembra 2011 od 18:00 h

Predvianočné posedenie seniorov
Kultúrny program, spievanie kolied a slávnostná
večera pre petržalských seniorov
Dom tretieho veku Poloreckého
14. december 2011 od 14:30 h
organizované pre seniorov z denných centier

Večer autentického folklóru
Predstavenie obce Braväcovo. Vystúpi folklórny súbor
Bukovinka. Na záver bude spoločenské posedenie pri
ľudovej hudbe a občerstvení domácimi špecialitami.
Dom kultúry Zrkadlový háj
16. december 2011 o 19:00 h / vstupné 8 €

Turnaj mestských častí Bratislavy
v halovom futbale
Súťaž tímov vytvorených z vedenia petržalského
miestneho úradu, poslancov a zamestnancov úradu a
futbalové družstvá bratislavských mestských častí
Športová hala Prokofievova
17 . december 2011 od 09:00 h do 13:00 h

Petržalské Vianoce pre všetkých
Podávanie vianočnej kapustnice, koláčikov a dar-
čekov ľuďom v núdzi
OC TESCO
24. december 2011 od 9:00 do 11:00 h

Predvianočná Petržalka 2011
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Slávna tragédia o láske v interpretácii

Baletu Bratislava na Novej scéne
STARÉ MESTO
Premiérou Shakespearovho príbehu
o láske Rómeo a Júlia sa uviedol nový
Balet Bratislava pod vedením ume-
leckého riaditeľa Mária Radačov-
ského a výkonnej riaditeľky a dra-
maturgičky Miroslavy Kovářovej.
Premiéra sa uskutočnila v divadle Nová
scéna a aj nasledujúce reprízy zaplnili
divadlo do posledného miesta. Na tom
má nepochybne podiel choreografia
Mária Radačovského, umelecké výko-
ny tanečného súboru a v neposlednom
rade aj emotívna hudba ruského sklada-
teľa Sergeja Prokofieva. „Hudobnú
predlohu sme v našej verzii trochu skrá-
tili, ale jej nosné časti zostali zachované.
Naším zámerom bolo spracovať ju do
súčasného tvaru, ktorý osloví široké
spektrum divákov,“ doplnila Miroslava
Kovářová.
„Tento titul sme si vybrali, pretože ide o
najkrajší príbeh o láske. Každý z nás
chcel raz byť Rómeom alebo Júliou a
zažiť ich silný cit,“ hovorí o voľbe bale-
tu Rómea a Júlie umelecký riaditeľ
Baletu Bratislava Mário Radačovský. V
lahodných pohyboch tanečníkov Baletu
Bratislava, v jednoduchých, no pôsobi-
vých kostýmoch (Dorota Cigánková,
Diana Strauszová) zaplnia tanečníci
javisko choreograficky veľmi príťažli-
vým baletom. Svet dvoch rozvadených

rodín a silný cit dvoch mladých ľudí
prevedie divákov do tanečného
majstrovstva, kde slová vôbec nechýba-
jú. 
V titulných úlohách sa predstavujú
Katarína Košíková a Peter Dedinský v
alternácii s Arthurom Abramom a Natá-
liou Némethovou. Bratislavské publi-
kum videlo aj zahraničných členov
súboru – Alexu Caparedu z Filipín,
Dana Datcu z Rumunska, Daniela Cor-
beila z Kanady, Tamása Csizmadiu z
Maďarska, Scarlet Hollands z Veľkej
Británie, Lucu Scarpu z Talianska a
Natasu Dudar z Luxemburska. Medzi-

národný šestnásťčlenný súbor tvoria aj
slovenskí talentovaní tanečníci Andrej
Szabo, Katarína Kaanová, Klaudia Bit-
tererová, Dominik Vačok a Veronika
Hollá, ktorá tiež alternuje postavu Júlie.
Balet Bratislava sa po prvýkrát predsta-
vil bratislavskému publiku vo sviežej a
pôsobivej choreografii, presvedčivých
výkonoch a s plným zanietením. 
Bratislavskí diváci si budú môcť vy-
chutnať energiu a radosť z tanca Baletu
Bratislava ešte 22. a 28. decembra 2011
v divadle Nová scéna na kollárovom
námestí. Dáša Šebanová

FOTO - Ctibor Bachratý

“ KIMONO”

Zachránenú lokomotívu Eg 6 si môžu

Bratislavčania pozrieť v Múzeu dopravy 
STARÉ MESTO
Od soboty 3. decembra 2011 je loko-
motíva Viedenskej električky vystave-
ná v bratislavskom Múzeu dopravy
na Šancovej ulici. Potvrdil to pred-
seda Klubu priateľov mestskej hro-
madnej a regionálnej dopravy Michal
Milata s tým, že ide o vianočný darček
Bratislavčanom, aby si mohli pozrieť
takmer storočnú lokomotívu, ktorá sa
po 70 rokoch vrátila do Bratislavy. 
„Lokomotíva Viedenskej električky bu-
de v Múzeu dopravy vystavená počas
decembra. Následne sa podrobí celko-

vej rekonštrukcii, ktorá jej prinavráti
pôvodnú krásu,“ uviedol výkonný riadi-
teľ Bratislavského okrášľovacieho spol-
ku Maroš Mačuha. 
Múzeum dopravy ponúka návštevní-
kom od stredy 7. decembra 2011 zníže-
né vstupné s možnosťou pozrieť si celé
múzeum. Múzeum dopravy sa nachá-
dza na Šancovej ulici 1/A a je otvorené
od utorka do nedele od 10.00 do 17.00
h. Vstupné pre dospelých je 1,5 €, pre
deti od 6 rokov 1 €. Zľavnené vstupné
platí do 18. decembra 2011.
Lokomotívu sa pred zošrotovaním

podarilo zachrániť Klubu priateľov
mestskej hromadnej a regionálnej
dopravy spolu s Bratislavským okrášľo-
vacím spolkom a Bratislavským samo-
správnym krajom, a vďaka podpore
individuálnych darcov.
Elektrická železnica Bratislava - Viedeň
bola v prevádzke v rokoch 1914 až
1945. Po zániku dráhy sa dve špeciálne
vyrobené vozidlá pre bratislavský úsek,
GANZ Eg 5 a 6, dostali do Rakúska.
Rušeň GANZ Eg 5 je v múzeu v Maria-
zelli, rušeň GANZ Eg 6 bude po zreš-
taurovaní vystavený v Bratislave. (ado)

�

�

�

�
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Fasádu paláca 

a balkón už

zrekonštruovali
STARÉ MESTO
Po dvoch mesiacoch sa skončila
rekonštrukcia fasády Primaciálneho
paláca  a centrálneho balkóna na
prvom poschodí. Magistrát tak
odstránil havarijný stav objektu,
ktorý mal za následok zatekanie bal-
kóna a poškodzovanie fasády paláca. 
Rekonštrukciu schválil pamiatkový
úrad a celkové náklady dosiahli 57-
tisíc eur. Podľa predstaviteľov magi-
strátu sa vďaka verejnej súťaži na
výber dodávateľa stavebných prác
podarilo hlavnému mestu ušetriť tak-
mer 13-tisíc eur, pretože odhadované
rozpočtové náklady boli pôvodne až
70-tisíc eur. (brn)

Trať z Biskupíc

do D. Stredy je

už opravená
PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Železnice Slovenskej republiky a
Železničná spoločnosť Slovensko
ukončili 5. decembra 2011 rekon-
štrukciu na železničnej trati v 35 km
dlhom úseku Podunajské Biskupice
- Dunajská Streda. 
Nákladná doprava bude na tomto
úseku obnovená vo štvrtok 8. decemb-
ra 2011, osobná doprava tu začne pre-
mávať zároveň so spustením nového
grafikonu od nedele 11. decembra
2011. Na trati Podunajské Biskupice -
Dunajská Streda bola vylúčená dopra-
va od 19. septembra 2011. Osobné
vlaky boli nahradené autobusmi. 
Výsledkom rekonštrukcie je podľa
ŽSR a Železničnej spoločnosti Slo-
vensko zásadné zlepšenie kvality,
rýchlosti a komfortu cestovania pre
verejnosť, ako aj významné rozšírenie
priepustnosti trate pre nákladnú dopra-
vu. Rekonštrukcia celého úseku zna-
mená veľkú zmenu v kultúre cestova-
nia. Rekonštrukciu trate financovali
Železnice SR z vlastných zdrojov, cel-
kové náklady dosiahli 10 850 023 eur
bez DPH. (brn)

Ďalšia smrteľná

dopravná

nehoda v meste
RAČA
Na frekventovanej Púchovskej ulici
v mestskej časti Rača sa stala vo štvr-
tok 1. decembra 2011 dopravná ne-
hoda, pri ktorej sa zranil 88-ročný
chodec. Pri prevoze do nemocnice
zraneniam podľahol.
Dopravná nehoda sa stala krátko po
11.00 h na Púchovskej ulici na priecho-
de pre chodcov, kde 58-ročný vodič
Dacie pri jazde von z mesta nedal pred-
nosť staršiemu mužovi, ktorý prechá-
dzal po riadne vyznačenom priechode.
Dychovou skúškou policajti alkohol u
vodiča nezistili.
V Bratislave je to tento rok už desiata
smrteľná nehoda, v Bratislavskom kraji
celkovo dvadsiata piata. V porovnaní s
minulým rokom polícia zaznamenala v
Bratislavskom kraji o tri smrteľné
dopravné nehody menej. (pol)

Bratislavskí

žiaci vyhrali

Bratislava Cup
NOVÉ MESTO
Víťazom 17. ročníka medzinárodné-
ho halového turnaja starších žiakov
U-15 sa po dramatickom finále stal
výber Bratislavy zložený z hráčov ŠK
Slovan, FC Petržalka, ŠKP Dúbrav-
ka a FC Ružinov. Na druhom mieste
skončil výber Belehradu, tretí Bur-
genland, štvrtá Budapešť.
Bratislavčania vyhrali oba zápasy v
skupine A, keď zdolali výber Južnej
Moravy 3:2 a výber Burgenlandu 5:2.
Vo finále zdolali Belehrad 2:1, keď oba
bratislavské góly strelil F. Lörinczi.
Najlepším brankárom turnaja sa stal
Bratislavčan Kristián Šlahor, najlepší
hráčom Miloš Stojanovič z Belehradu
a najlepším strelcom Samuel Antálek z
Bratislavy, ktorý dal 6 gólov. (pol)

Zalomil sa Vám kľúč?
NÚDZOVÉ OTVÁRANIE

0905 310 069
0948 310 069 nový kontakt

predajňa, dieľňa: Púpavova 30a, 841 04 BA

DOMESTICA SR, s.r.o.

PRIJÍMAME ŽENY
na dlhodobé upratovanie
rodinných domov, bytov a firiem
Ponúkame prácu na HPP, DoPČ. U nás majú

príležitosť aj dôchodkyne a živnostníčky.

Zavolajte nám na 02/624 111 48 alebo 0908 760 035
Napíšte nám na info@domestica.sk

www.domestica.sk

Z Vajnorskej sa do Lidlu dostať nedá,

majiteľ parkoviska totiž vstup zahradil 
NOVÉ MESTO
Nad niektorými počinmi, ako sa hovo-
rí, ostáva rozum stáť. Nová predajňa
Lidl na Škultétyho ulici má pekný
vchod, schodisko aj s pochrómova-
ným zábradlím, ale ľudí prichádzajú-
cich z Vajnorskej ulice vítajú masívne
železné zábrany.
Ako nás upozornil čitateľ Pavel Sůra, tí
mladší preliezajú plot, starší s nákupom
musia pridať pekných pár krokov, aby sa
dostali do predajne. Nečudo, že sa cítia
ako v Kocúrkove.
O vyjadrenie sme požiadali spoločnosť
Lidl. Jej hovorkyňa Jana Čupková
uviedla, že zábradlie bolo osadené vlast-
níkom susedného pozemku bez vedomia
spoločnosti Lidl. „Bezodkladne bol po-
daný podnet na preskúmanie zákonnosti
stavebných úprav, t.j. osadenie zábradlia,
na miestne príslušný stavebný úrad Bra-
tislava - Nové Mesto. Spoločnosť Lidl sa
ospravedlňuje zákazníkom za situáciu,
ktorá vznikla pri predajni na Škultétyho

ulici, nie naším zavinením,“ uvádza sa v
stanovisku spoločnosti Lidl.
Ako potvrdil hovorca mestskej časti
Nové Mesto Marek Tettinger, stavebný
úrad pred časom povolil Jednotnému
majetkovému fondu stavebné úpravy

parkoviska, nie však vybudovanie záb-
rany. Samospráva vyzvala všetky zú-
častnené strany na hľadenie všeobecne
akceptovateľného riešenia využívania
parkoviska. (pol)

FOTO - Pavel Sůra

Za parkovanie pred Billou na Farského

sa má platiť, dotkne sa to ľudí z okolia
PETRŽALKA
Spoločnosť Billa osadila okolo parko-
viska pri predajni na Farského ulici
stĺpiky s tým, že tu plánuje osadiť
rampu a na noc zatvárať. Ako nás
upozornil čitateľ Miroslav Gsweng, v
noci je parkovisko plné áut obyvate-
ľov z okolia ulíc Černyševského, Far-
ského a Mánesovho námestia. Kde
majú parkovať?
Spoločnosť Billa sa k problému do uzá-
vierky tohto vydania nevyjadrila, ako
nás však informovala hovorkyňa mest-
skej časti Petržalka Mária Grebeňová-
Laczová, o probléme vie aj samospráva.
Vlastník nie je spokojný s tým, že
zákazníci nemajú kde parkovať a preto
pristúpil k zmene režimu na parkovisku.
Zákazníci majú v určitú dobu parkova-
nie bezplatné. V prípade, že si obyvate-
lia z okolia nechajú autá na parkovisku,
budú musieť strpieť úhradu za túto služ-
bu. Po zavedení režimu na parkovisku
bude mesiac skúšobná prevádzka so

zdvihnutými rampami cez víkendy
(bezplatné), ale v prípade, že to bude
robiť problémy, bude zavedený systém
v plnej miere, tak, aby boli spokojní v
prvom rade zákazníci potravín Billa.
K zlepšeniu situácie s parkovaním v

tejto lokalite má prispieť nové parko-
visko s kapacitou 61 státí na Černyšev-
ského, ako aj nové parkovisko neďale-
ko Digital Parku, ktoré tu investor
vybuduje po dohode so samosprávou
ako verejné parkovisko. (pol)

Podpora  s  na ulici 
 

 
 

  

 

liekov (VS 222) a priama pomoc klientom (VS 333). 
 
 

SVS-OVVS3-2011/016801.  

kDMS UTULOK 
tel: 877 

 

www.depaulslovensko.org 
 814 14 

O všetkých článkoch
v týchto novinách

môžete diskutovať na
www.banoviny.sk

STREDISKO KULTÚRY BNM, Vajnorská 21, Bratislava, ponúka:
- zľavu 10 % pri zápise do jazykových kurzov otvorených

v novom roku 2012,
- prenájom priestorov na semináre, školenia, a spoločenské

posedenia, prezentácie atď., 
- výrobu a tlač reklamných materiálov, pozvánok, oznámení,

vizitiek, letákov a transparentov.
E-mail: info@skvajnorska.sk | reklama@skvajnorska.sk

Telefón: 02/44 37 26 20 - prenájom | 02/44 37 37 71 - kurzy | 02/44 37 25 12 - tlač
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Mestské derby

pre volejbalistov

VT Unicef
BRATISLAVA
Športová hala PKO zažila v nedeľu
pravé bratislavské mestské derby,
keď v 15. kole volejbalovej extraligy
mužov proti sebe nastúpili hráči Vol-
ley Teamu UNICEF Bratislava a
majstrovského VKP Bratislava. Do-
máci za 90 minút vyhrali 3:0 (22, 24,
24) a oplatili tak majstrovi prehru
2:3 z 6. kola.
Voley Team Unicef sa tak dostal v ligo-
vej tabuľke na druhé miesto s násko-
kom troch bodov pred VKP, na vedúci
Svidník, ktorý odohral o zápas viac,
stráca štyri body.
V sobotu 10. decembra 2011 hrá Vol-
ley Team vo Zvolene a VKP Bratislava
o 18.00 h privíta v Športovej hale PKO
volejbalistov Trenčína. Keďže Svidník
má v sobotu voľno, Volley Team Uni-
cef Bratislava má šancu dotiahnuť sa
na vedúci tím súťaže. (pol)

Basketbalisti

Interu Bratislava

opäť víťazne
NOVÉ MESTO
Basketbalisti Interu Bratislava v 16.
kole českej Mattoni NBL dosiahli v
sobotu tretie ligové víťazstvo, keď
na domácej palubovke zdolali tím
SLUNETA Ústí nad Labem 88:84.
Od zmeny na poste trénera je to už
druhé víťazstvo Interu, pod vedením
Ivana Vojtka majú žlto-čierni vyrovna-
nú bilanciu - dve víťazstvá (doma Le-
vice a Ústí n./Labem) a dve prehry (do-
ma Plzeň a vonku Kolín).
„Nezačali sme najlepšie, družstvo po
dvoch prehrách cítilo zodpovednosť,
že musí vyhrať. V druhej štvrtine to už
bolo výrazne lepšie, aj keď na konci
tretej štvrtiny som vedel, že musíme
prestriedať kľúčových hráčov. Súper sa
dotiahol, začal to byť nervózny zápas,
no záver sme zvládli veľmi dobre.
Myslím si, že sme vyhrali zaslúžene,“
povedal po zápase tréner Vojtko. (pol)

Do Slovnaft Areny prišlo na Slovan až

10 046 divákov, čo je najviac v extralige
BRATISLAVA
Hokejisti HC Slovan Bratislava už
päť zápasov neprehrali. Od prehry v
Martine neokúsili chuť prehry a pos-
tupne zdolali Skalicu, Trenčín, Nitru,
Zvolen a Poprad. V ligovej tabuľke
zostávajú na druhej priečke, keď na
vedúcu Skalicu strácajú jediný bod.
Rozruch minulý týždeň vyvolal najmä
piatkový zápas doma s Nitrou, ktorý
belasí vyhrali 4:3. V závere prvej treti-
ny sa však zranil Miroslav Šatan, ktoré-
ho napadol obranca hostí Ivan Bača a
po tom, čo bratislavský útočník stratil
prilbu udieral mu hlavou o ľad. Šatan
skončil s rozbitou hlavou, tromi stehmi
a trestom do konca zápasu.
„Na Slovensko som sa neprišiel biť, tu
čo som zažil za tri mesiace, to som v
NHL nezažil za celú kariéru. Neskôr sa
strhla bitka, do ktorej sa zapojil aj Ivan
Švarný, rozhodcovia a ani neviem, kto
všetko. Už keď som bol v bezbrannej

pozícii bez prilby na ľade, Bača do mňa
stále udieral. Na hlave mám niekoľko
štichov,“ uviedol rozčarovaný majster
sveta a víťaz Stanley Cupu. „Sám si
kladiem otázku, či je to jeho vlastná ini-
ciatíva a chce si zvýšiť svoje hokejové
renomé. V živote som sa biť nemusel,
ja nie som bitkár, ak to Bača ešte nepo-
chopil, treba mu to asi povedať. V
našom tíme je dostatok chlapov, ktorí
by mu vyhoveli,“ dodal. 
Vo Zvolene síce Miro Šatan v nedeľu
nenastúpil, Slovan však napriek tomu
vyhral 4:2 a belasí tak v tejto sezóne
získali už skalpy všetkých súperov. V
utorok v zápase s Popradom však už
nastúpil a na začiatku druhej tretiny vy-
rovnávajúcim gólom zavelil k obratu.
Druhú tretinu Slovan vyhral 4:0, celý
zápas potom 7:2 (0:1, 4:0, 3:1). Slov-
naft Arena síce zlomila ďalší extraligo-
vý rekord v návštevnosti, keď na zápas
Slovan - Poprad prišlo 10 046 divákov,

len málo však chýbalo, aby bolo vypre-
dané - kapacita štadióna je podľa ofi-
ciálnych údajov 10 110 divákov.
„Začali sme kŕčovito, akoby sme mali
zviazané ruky aj nohy. Málo sme kor-
čuľovali, súper dominoval, viac strieľal
a po prvej tretine zaslúžene viedol.
Chalani to neflákali, ale išlo o mimo-
riadny zápas a naše mladé mužstvo sa s
tým spočiatku nedokázalo vyrovnať.
Od druhej tretiny sme ale ukázali, čo
vieme a myslím si, že sme zaslúžene
zvíťazili,“ uviedol tréner domáceho
mužstva Štefan Mikeš.
„Atmosféra bola výborná a na konci
sme sa divákom poďakovali, že vytvo-
rili rekord. Sme naozaj radi, že takto
vyzeral ligový zápas,“ dodal po zápase
kapitán Slovana Miroslav Šatan.
V piatok hrá Slovan v Žiline a v ponde-
lok 12. decembra 2011 o 18.00 h potom
na domácom ľade privíta majstra HC
Košice. (ado)

AFR 613755 SK BN 252x118 03.indd 2 25.11.11 17:46
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Hex bude

koncertovať 

na Lúkach
PETRŽALKA
Bratislavská skupina Hex a jej hos-
tia Datasystem a October vystúpia
na vianočnom koncerte v stredu 14.
decembra 2011 o 19.30 h v Dome
kultúry Lúky na Vígľašskej ulici 1.
Kapela nedávno vydala nové CD s
názvom Ty a ja a zahrá tak na petržal-
skom koncerte aj nové pesničky. Kon-
certy Hexu na Lúkach sú známe výbor-
nou klubovou domácou atmosférou a
tento rok si prizvali aj hostí - rockovú
skupinu Datasystem a formáciu Octo-
ber, ktorá je revival skupiny U2. 
Bratislavská skupina Datasystem, v
ktorej sa zišli hudobník a skladateľ
Juraj Vitéz (Le Payaco), výtvarník a bu-
beník Viktor Frešo a basgitarista Peter
Sedláčik, vydala koncom mája debuto-
vý album. Skupina vznikla v máji 2010
a hrá priamočiary rock´n´roll, v ktorom
je cítiť aj vplyvy anglickej gitarovej
scény posledných rokov. 
Skupina October vznikla symbolicky v
októbri roku 2003 ako projekt, ktorý
nemal ambície predrať sa na veľké
pódiá, ale ako partia muzikantov s po-
dobným vkusom. Názov October skrý-
va nielen mesiac vzniku kapely, ale aj
druhý radový album skupiny U2. Octo-
ber má repertoári 30 skladieb z dielne
U2, ktoré sa snaží po zvukovej stránke
priblížiť čo najvernejšie originálu. (dš)

Sviatočné

koncerty

filharmonikov
STARÉ MESTO
Slovenská filharmónia pripravila
pre Bratislavčanov koncerty počas
adventu i vianočných sviatkov. Kon-
certy vyvrcholia dvoma novoročný-
mi koncertmi v historickej budove
Slovenského národného divadla.
Prvé sviatočné koncerty zaznejú v bra-
tislavských chrámoch. V nedeľu 11.
decembra 2011 otvoria členovia Slo-
venského komorného orchestra Bohda-
na Warchala cyklus Koncertov v chrá-
moch v ružinovskom Kostole Sv. Vin-
centa de Paul. Spoločne s Bratislav-
ským chrámovým zborom a mladými
sólistami uvedú slávne oratórium
Georga Friedricha Händela Mesiáš.
Koncert sa začne o 16.00 h.
V sobotu 17. decembra 2011 pokraču-
je cyklus Koncertov v chrámoch v
Evanjelickom kostole v Prievoze. Slo-
venský komorný orchester Bohdana
Warchala a Spevácky zbor Technik
uvedú obľúbený vianočný titul Česká
mše vánoční Jakuba Jana Rybu.
Sviatočné koncerty budú pokračovať
programom Adventná a vianočná hud-
ba, ktorý uvedie renomovaný český sú-
bor, Musica Florea, interpretujúci hud-
bu na starých nástrojoch. Koncert bude
v utorok 20. decembra 2011 v Koncert-
nej sieni Dvorana na Hudobno-taneč-
nej fakulte VŠMU na Zochovej ulici 1
so začiatkom o 19.00 h. (dš) 

Lenka Filipová

sa predstaví v

Ateliéri Babylon
STARÉ MESTO
V Ateliéri Babylon, ktorý sídli na
Námestí SNP 14, vchod Kolárska 3,
odohrá 13. decembra 2011 o 19.00 h
koncert Lenka Filipová.
Koncert s názvom Concertino prináša
projekt vhodný do komorných priesto-
rov. Je venovaný klasickej gitare a pri-
náša výber z platní Concertino I., II.,
III. Koncert ponúka úpravy ľudových
piesní pre klasickú gitaru a spev, kelts-
ké balady s írskou harfou a spevom a
ukážky šansónových piesní.
Concertino privíta dvoch hudobných
hostí. Jedným z nich je klavirista Jin-
dřich Koníř a Sean Barry, ktorý hrá na
írskej harfe. (dš)

Donskí kozáci 

v Bratislave

vystúpia dvakrát
STARÉ MESTO
Vo Veľkom evanjelickom kostole na
Panenskej ulici sa vo štvrtú advent-
nú nedeľu 18. decembra 2011 o 16.30
a 19.00 h uskutočnia koncerty Via-
nočný spev pre život, na ktorých
vystúpi Veľký zbor donských kozá-
kov.
Na programe budú pravoslávne spevy,
ruské ľudové piesne, vianočné piesne.
„S manažérkou zboru Valériou Chuďa-
kovovou sme sa dohodli na inovácii
programu oproti predošlým koncertom
Vianočný spev pre život. Garantujeme
však, že zaznejú rovnako krásne a
pôsobivé spevy,“ hovorí Ján Juráš z
Nadácie pre výskum rakoviny, ktorá
celé koncerty zastrešuje. 
Hosťom kozákov bude mužský komor-
ný chrámový zbor Spasiteľ z Jekaterin-
burgu, čo ešte viac umocní dojem z
koncertu. (dš)

Olejomaľby 

a šperky

vo Vajnoroch
VÝSTAVA
Obložený klavír č. 17 je názov výsta-
vy, ktorú sprístupnili v Galérii
TYPO&ARS na Roľníckej ulici 349
vo Vajnoroch. Bratislavský rodák
Peter Čepec tu vystavuje tohtoročnú
tvorbu olejomalieb a smaltov, jeho
manželka Viera kolekcie šperkov.
Výtvarník a galérista Peter Čepec pre-
zentoval svoje práce od roku 1973 na
140 výstavách na Slovensku aj v zahra-
ničí. Zaoberá sa aj počítačovou grafikou,
výtvarnou a komerčnou typografiou. 
Viera Čepcová sa zaoberá polygrafiou a
výtvarníčením, ale aj realizovaním tvori-
vých dielní pre deti i dospelých. Na
výstave prezentuje najnovšiu tvorbu,
ktorá prechádza od keramiky k filigrán-
skym šperkom a kompozíciám zo strie-
borného drôtu a kameňov. Výstava
potrvá do 20. februára 2012. (dš)

POSKYTNEME 10% PROVÍZIU
za sprostredkovanie archívnych

služieb - správy registratúry
pre firmy nad 200 bm spisov

Slovek, spol. s r.o., www.slovek.sk
kontakt: 0905 380 775, 0905 296 756

Prijmeme pracovníkov
do automobilového priemyslu
na montážne a zámočnícke práce

Tel.: 0911 323 350
mail: mesing2@personalsq.sk
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STARÉ MESTO
NA PANENSKEJ ULICI začiatkom
októbra neznámy páchateľ ukradol z
garáže bicykel. Na základe pomoci a
spolupráce s občanmi policajti vypátrali
a obvinili z prečinu krádeže 41-ročného
muža z Bratislavy.
NA HVIEZDOSLAVOVOM NÁ-
MESTÍ v jednej z hotelových reštaurá-
cií neznámy páchateľ ukradol Talianovi
z operadla stoličky príručnú koženú
tašku, v ktorej mal doklady a veci pre
vlastnú potrebu. Krádežou mu vznikla
škoda vo výške takmer 1170 €, policajti
po páchateľovi pátrajú. Ide o muža vo
veku asi 30 až 35 rokov, bledej pleti,
športovej postavy, vysokého asi 170 cm,
ktorý mal tmavé vlasy. Na sebe mal sako
bledohnedej farby, tmavé nohavice, pri-
čom pri vychádzaní z uvedenej reštaurá-
cie niesol v ruke tmavý kabát.
NA JAVORINSKEJ ULICI neznámy
páchateľ v noci ukradol motorové vozid-
lo VW Sharan,  šedej metalízy, rok výro-
by 2007. Vo vozidle bola aj navigácia a
5 tenisových rakiet. Majiteľovi spôsobil
škodu 21 500 eur.

KARLOVA VES
NA ULICI STARÉ GRUNTY skupi-
na neznámych páchateľov v septembri
po dva dni vždy krátko pred 18.00 h
ukradla z predajne potravín rôzny tovar
v celkovej hodnote viac ako 660 eur.
Polícia po páchateľoch stále pátra.

PETRŽALKA
NA KOPČIANSKEJ ULICI koncom
novembra v priebehu niekoľkých dní ne-
známy páchateľ ukradol zo skladu 3256
podlahových líšt rôznych profilov a
dĺžok, pričom spôsobil škodu viac ako
53 tisíc eur. Policajný vyšetrovateľ začal
trestné stíhanie vo veci krádeže, za čo
páchateľovi hrozí trest odňatia slobody
na 3 až 10 rokov. (sb, brn)

Na rieku

chodia vodáci

z oboch brehov
Napriek prudkému toku Dunaja sa na
oboch jeho brehoch usadili vodáci a budo-
vali si lodenice. Na pravom brehu ešte za
Rakúsko-Uhorska majetní bratislavskí
Maďari a Nemci vlastnili lode a lodenice,
ale viac ako na vode sa vyžívali v spoločen-
ských podujatiach. Výborne im na to slú-
žila najmä krásna lodenica pre maďarský
klub v slohu loveckého zámočka (padla za
obeť výstavbe Nového mosta).
Slovenskí vodácki nadšenci sa mohli dostať
k slovu až po prvej svetovej vojne. Grupova-
li sa v skautskej organizácii a vodácky oddiel
pomenovali Dunajčík. Spečatili to 22. augus-
ta 1924 v hostinci U Krásu, hoci nemali ani
člny ani lodenicu. Aby mohli sadnúť do
loďky, požičiavali si ju od ženistov a odváž-
ne sa vydávali na túry po Malom i Veľkom
Dunaji. Ako vidieť, boli to len turistické
výjazdy, postupne viacdenné so zástavkami
na prírodných táboriskách.
V marci 1926 podnikli prvú medzinárodnú
túru z nemeckého Pasova do Bratislavy.
Následne sa odvážili po prúde do Komárna a
zavítali na Jadran. O ďalší rok prenikli cez
pereje Kataraktov až do rumunskej Konstan-
ce a na Čierne more. Až potom sa odhodlali
postaviť si vlastnú lodenicu. Stalo sa takj 19.
marca 1932 a miesto pre ňu si vyhliadli na
brehu zátoky nad Lidom na pravom brehu
Dunaja. Začínali s mladými trénovať na pre-
teky, ale zachovali sa pre nich cennejšie
záznamy - o kilometráži. V roku 1925 pre-
jazdili 183 km, 1935 to bolo 13 022 km,
1956 rekordných 63 283 km...
V najstaršej trampskej osade Waikiki vznikol
na jeseň 1932 ďalší vodácky kolektív Dunaj-
klub. Jeho náplňou boli splavy slovenských
riek, ale zašli aj na české a zahraničné. Dôle-
žitejšie z dnešného hľadiska bolo, že uspo-
riadali vlastne prvé preteky vo „vodnom sla-
lome“. Na trati 600 m postavili 16 bránok.
Vtedy už mali splnený hlavný cieľ vzniku -
postavili si pri Lide lodenicu pre 24 lodí! Ich
aktivitu, podobne ako majiteľov ostatných
športovísk na pravom brehu Dunaja, preruši-
la okupácia Petržalky hitlerovskou armádou
10. októbra 1938. Po druhej svetovej vojne
sa však rýchlo prebudili a 26. júna 1945
získali lodenicu v loveckom zámočku...
Vodácky život skrsol aj na ľavom brehu
Dunaja v prekrásnej Karloveskej zátoke. Pri
jeho kolíske stáli niekoľkí, najmä českí
vodní športovci, ktorí z prostriedkov nimi
založeného a zveľaďovaného turistického
spolku postavili nádhernú lodenicu. Zdravot-
ný, spoločenský a hlavne slovenský smer v
ňom ovplyvňoval slávny chirurg MUDr.
Konštantín Čársky. Po zakladateľovi profe-
sorovi Vladimírovi Kocandovi sa na pol-
storočie stal predsedom klubu, ktorého meno
Vodácky klub Tatran Karlova Ves (pôvodne
Vodáci KSTL) sa na dlhé roky ustálilo a klub
sa zaslúžil o rozvoj pretekárskej kanoistiky.
V jeho lone vyrástli mnohí reprezentanti ako
Daštinská, Matocha, Marek, Čepčiansky,
Kadnár a prevažnú časť života tu strávila -
dnes už tak možno právom povedať - slávna
rodina Hochschornerovcov. Prínosom tohto
vodáckeho centra bol jeho rodinný a športo-
vý charakter. V areáli vybudovali nielen
detské ihrisko a bazénik, ale vďaka nadšen-
com okolo Ivana Hargaša prvé ihriská pre
doplnkové športy, najmä volejbal a futbal
(presnejšie pre minifutbal, prezývaný „koza-
cina“ (lebo dlho sa hrávalo na mieste, kde na
„koziach“ naložené člny umývali a opravo-
vali). Jozef Kšiňan, Igor Mráz

(Koniec)

Veža dómu je konečne zreštaurovaná
Po dvoch rokoch trvania reštaurátor-
ských prác demontovali lešenie, ktoré
dočasne „obaľovalo“ vežu Dómu svä-
tého Martina. Tony železných tru-
biek, občas doplnené reklamnými
plochami, umožňovali skupine reš-
taurátorov pod vedením akademické-
ho sochára reštaurátora Ľubomíra
Szabóa upraviť vežu do novej podo-
by. Lebo v skutočnosti nešlo len o reš-
taurovanie. V mrazoch, aj v letných
horúčavách, za dažďa, v ostrom
vetre, ale aj v príjemnom počasí. Bola
to veľmi namáhavá práca.
Veža je neoddeliteľnou súčasťou chrá-
mu. Začali ju stavať hneď po roku 1400.
Vtedy ešte stál starší chrám, a nový,
ktorý mal byť asi o tretinu väčší, stavali
okolo neho. Pôvodný chrám stál na vý-
bežku, na päte hradného kopca. Terén sa
pozvoľným svahom znižoval bez preru-
šenia od hradného opevnenia až k prie-
storu trhoviska na mieste rozšírenia Ven-
túrskej ulice pred neskorším Erdödyov-
ským palácom (dom č. 1). V priebehu
15. storočia prirodzený svah terénu pre-
rušili vykopaním mestskej priekopy.
Vlastne jej vylámaním do skaly. Na jed-
nej strane tak získali prehĺbeninu, veľmi
dôležitú súčasť mestského opevnenia, na
druhej strane zo získaného lomového
kameňa ihneď stavali pozdĺž priekopy
ďalší hradobný múr. Kameň z priekopy
používali aj na stavbu iných objektov,
určite aj na stavbu dómskej veže. 
Na opevnenej ploche mesta nebolo
dosť miesta na rozšírenie chrámu. Za-
stavali nielen uličku medzi pôvodnou
západnou stenou kostola a múrom
opevnenia. Vežu museli založiť západ-
ne od mestského opevnenia, museli ju
z hradieb „vystrčiť“ von. No aj to meš-
ťania dokázali využiť vo svoj pro-
spech. Z venca mestského opevnenia
vyčnievali na strategicky dôležitých
miestach bašty, ktoré mali umožňovať
obranu mestských múrov aj z bočnej
pozície. Mohutné bašty boli obrátené aj
proti kráľovskému hradu, lebo aj odtiaľ
sa dal predpokladať útok. Veža chrámu
mohla byť závažným prvkom obranné-
ho systému mesta. Ukázalo sa to v roku
1439, keď sa posádka hradu a aj oby-
vateľstvo mesta zapojili do vojenského
konfliktu o uhorskú korunu, každý na
inej strane. 
Už predchádzajúce husitské vojny spô-
sobili, že chrámová veža nebola dosta-
vaná. Nie je známe ako mala vyzerať,
pôvodné projekty sa nezachovali. Ešte

len o otvorenú zvonicu presahovala
strechu chrámu, keď ju, pravdepodobne
v 40. rokoch 15. storočia, provizórne
zakryli ihlancovou strechou. Provizó-
rium vydržalo viac ako 300 rokov. V
roku 1760, presnejšie 12. mája, zasiahol
vežu blesk. Zhorela strecha aj krov.
Požiar sa, našťastie, nerozšíril na stre-
chu kostola, takže jej krov z 15. storočia
je doteraz zachovaný. 
Chrám už od polovice 16. storočia
dočasne slúžil ostrihomských arcibisku-
pom ako náhradná katedrála, viacerí
boli pod ním pochovaní. Opravená veža
mala dôstojne zdôrazňovať pozíciu
chrámu v cirkevnej hierarchii, ale aj
jeho dominantné postavenie v topografii
mesta. Vnútro chrámu stále priebežne
upravovali a jeho zariadenie menili v
práve panujúcom výtvarnom slohu.
Jeho vonkajšok, a najmä veža, ostávali

stále šedivé a staromódne. Barokové
zariadenie interiéru spolu s mohutným
oltárom od Donnera z roku 1735 ostro
kontrastovali s poškodenou architektú-
rou gotickej veže. Jej sochárska výzdo-
ba bola zničená a vôbec už nezodpove-
dala vkusu druhej polovice 18. storočia. 
Pozostatky staršej dekorácie veže aj so
sochárskymi doplnkami osekali, vežu
zvýšili o 15 siah. Na západnej strane vo
výške organového chóru vysekali do
gotického muriva veľké okno. Celú
západnú fasádu chrámu pokryli omiet-
kou s barokovou dekoráciou a doplnili
kamennými sochami Krista a apoštolov
Petra a Pavla v nadživotnej veľkosti. Do
zvýšenej časti veže umiestnili hodiny s
obrovskými ciferníkmi na všetkých šty-
roch stranách. Vybudovali nový krov,
zvlnené plochy strechy pokryli mede-
ným plechom, ktorý darovala Mária
Terézia. Na vrchol veže osadili model
uhorskej kráľovskej koruny. 
Aj barokovo upravená veža sa stala
obeťou blesku, a to 13. júna 1833, keď
blesk zapálil drevenú konštrukciu jej
krovu a strecha sa počas požiaru zrútila
na severnú stranu, smerom ku Kapitul-
skej ulici. Vežu dočasne zakryli stano-
vou strechou. Oprava trvala až do no-
vembra 1846. Namiesto barokovej, kto-
rá už nebola v móde, jej dali romantic-
kú dekoráciu pripomínajúcu gotiku.
Steny veže boli pokryté omietkovým
gotickým panelovaním, nová strecha
mala nielen „gotickú“ siluetu, ale aj na
jej krytine z medeného plechu sa uplat-
nili pozlátené „gotické“ prvky. 
Dekorácia veže z polovice 19. storočia
pretrvala dve svetové vojny, vydržala až
do 60. rokov 20. storočia. Počas vtedaj-
šej generálnej opravy chrámu bolo
možné ju obnoviť, ale pamiatkové orgá-
ny rozhodli inak. Prikázali reštauráto-
rom zachovať a obnoviť len zastrešenie
veže. Omietky a stopy výzdoby z 18. aj
z 19. storočia sa museli odstrániť, vráta-
ne barokových kolosálnych sôch. Na
fasádach veže sa muzeálnym spôsobom
priznali osekané fragmenty staršej
gotickej aj neskorších stavebných fáz v
chaotickej prezentácii, ktorej nakoniec
nerozumeli ani zasvätení. To všetko je
dnes zakryté plochami svetlej omietky.
Škoda, že nebolo možné obnoviť deko-
ráciu fasády z polovice 19. storočia,
ktorá spolu s obnoveným zastrešením
veže z toho istého obdobia tvorila sloho-
vo jednotný celok. Štefan Holčík

FOTO - Juraj Mladý
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vyjdú opäť o týždeň

15. decembra 2011

SOBOTA 10. decembra˙
� 8.00 - Zberateľská burza, výmenné
stretnutie zberateľov všetkého druhu,
Stredisko kultúry, Vajnorská 21
� 10.00 - Kurz sebaobrany, TJ Sokol,
Sokolská ulica 1
� 10.30 - Adventný koncert, organový
recitál Daniely Belancovej, Veľké kon-
certné štúdio rozhlasu, Mýtna 1
� 14.00 - Čaro Vianoc v Bratislave II.,
vlastivedná vychádzka, stretnutie pri
studni na Primaciálnom námestí
� 15.00 - Janko a Marienka alebo
čokoládová chalúpka, divadlo pre deti,
Malá scéna STU, Dostojevského rad 7
� 17.00 - Mikulášsky čaj o piatej: hu-
dobná skupina V-Kvartet, Stredisko
kultúry, Vajnorská 21
� 17.00 - Vianoce s Kobylkou, vianoč-
né vystúpenie detského folklórneho
súboru Kobylka, Veľká sála Istra Centra,
Hradištná 43
� 17.00 - Hľadá sa nový manžel, diva-
delné predstavenie, Teátro Wüstenrot,
Trnavské mýto 1 
� 18.00 - Inter Bratislava - Svitavy,
basketbalová Mattoni NBL, Športová
hala Pasienky
� 18.00 - VKP Bratislava - Trenčín,
volejbalová extraliga mužov, Športová
hala PKO
� 19.00 - Vianoce s prvosienkou,
vystúpenie detského folklórneho súboru,
DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
�19.00 - Komplic, divadlo od 15 rokov,
Malá scéna STU, Dostojevského rad 7
� 19.00 - Priateľky, divadlo Astorka,
Námestie SNP 33
� 19.00 - Rybárik kráľovský, Štúdio
L+S, Námestie 1. mája 5
� 19.30 - Veľká kilovačka na námestí
Billa Gatesa, divadlo GUnaGU, Franti-
škánske námestie 7

NEDEĽA 11. decembra
� 10.30 - Sobík Tomík, divadielko Jaki,
DK Dúbravka, Saratovská 2/A
� 10.30 - Nedeľné matiné v GMB: Fó-
rum mladých talentov, Mirbachov
palác, Františkánske námestie 11
� 10.30 - Klaun Pepele, divadlo Žihad-
lo, Istropolis, Trnavské mýto 1
� 14.30 - Zvláštne Vianoce strýka
Odrala, Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská 36
� 15.00 - Spoločné nedele v galérii,
rodinný program, Esterházyho palác
SNG, Námestie Ľ. Štúra 4
� 15.00 - Nedeľný čaj o tretej: hrá Sa-
turn, DK Lúky, Vigšašská 1

� 16.00 - Momentum musicum, Strie-
borná nedeľa s hudbou, CC centrum,
Jiráskova 3
� 18.00 - VT Unicef Bratislava -
Nitra, volejbalová extraliga mužov,
Športová hala PKO 
� 19.00 - Adventné pastorále, koncert
Barokové nádvorie Univerzitnej kinžni-
ce Bratislava
� 19.00 - Mníšky 2: Milionárky, Teát-
ro Wüstenrot, Trnavské mýto 1 
� 19.30 - In da house, divadlo GUna-
GU, Františkánske námestie 7

PONDELOK 12. decembra
� 17.00 - Zamenhofov večer, stretnutie
esperantistov, Poľský inštitút, Námestie
SNP
� 18.00 -  HC Slovan Bratislava - Ko-
šice, hokejová Tipsport extraliga, Slov-
naft Arena, Zimný štadión O. Nepelu

� 18.00 - Richard Rikkon a Gala mla-
dých umelcov u Zichyho, Hudobný
salón, Zichyho palác, Ventúrska 9
� 19.00 - Medzi nebom a ženou,
Mestské divadlo, Laurinská 2
� 19.00 - Zábava, divadlo Astorka, Ná-
mestie SNP 33
�19.00 - Blázon, premiéra divadla LAB,
Svoradova 4
� 19.09 - Andrea Bučková, koncert,
Art Club Scherz, Palisády 
� 20.00 - Napichovači a lízači, divadlo
SkRAT, A4 Nultý priestor, Námestie
SNP 12

UTOROK 13. decembra
� 17.00 - Bratislavský včelársky spo-
lok, pravidelné stretnutie, Stredisko kul-
túry, Vajnorská 21
� 17.00 - Fokus s Luciou Almášiovou,
Vodné kasárne SNG, Rázusovo nábre-
žie 2
� 17.30 - Tešíme sa na Vianoce, kon-
cert študentov ZUŠ Exnárova, Bulhar-
ský kultúrny inštitút, Jesenského 7
� 18.00 - Elements (Holandsko, 2006),
premietanie filmu, simultánny preklad,
kino Mladosť, Hviezdoslavovo námestie
� 18.00 - Vianočný koncert súboru
Akordeón, Hudobný salón, Zichyho
palác, Ventúrska 9
� 18.00 - Ateliérs Français, dramatický

krúžok pre mládež, CC centrum, Jirá-
skova 3
� 19.00 - Túlavé srdce, divadlo Astor-
ka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Lenka Filipová: Concertino,
koncert, Ateliér koncert, Babylon, vchod
z Kolárskej 3
� 19.00 - Pavel Šporcl a Romano Stilo
Ensemble, koncert, Veľká sála Istropoli-
su, Trnavské mýto 1
� 19.00 - Opačné pohlavie, Štúdio
L+S, Námestie 1. mája 5
� 19.30 - Baletky, hackeri, homlesáci
& manažéri, divadlo GUnaGU, Franti-
škánske námestie 7

STREDA 14. decembra
� 14.00 - Prípad ukradnutých Vianoc,
Divadlo Rád červených nosov, Staro-
mestský klub G 19, Gaštanová 19
� 16.30 - Klub Venuša, stretnutie Ligy
proti rakovine, DK Kramáre, Stromová 18
� 17.30 - Čína - ríša stredu, prednáška,
Seminárna sála Univerzitnej knižnice,
Klariská 5
� 18.00 - Vianočná show Alkany, pro-
gram muzikálového divadla Alkana, DK
Dúbravka, Saratovská 2/A
� 18.00 - Túlavé topánky, stretnutie
záujemcov o cestovanie, Stredisko kul-
túry, Vajnorská 21
� 18.00 - Haló, haló, Vianoce, program
tanečného súboru Haló Haló a klubu
modernej gymnastiky Danubia, DK
Zrkadlový háj, Rovniankova 3
�19.00 - Adventný koncert Symfonic-
kého orchestra, Veľké koncertné štúdio
rozhlasu, Mýtna 1
� 19.00 - Kučerovci, koncert, Teátro
Wüstenrot, Trnavské mýto 1
� 19.00 - Fluskáčik, fragmenty katedry
spevu HTF VŠMU, divadlo LAB, Svo-
radova 4
� 19.00 - Pred odchodom na odpoči-
nok, divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Kumšt, Štúdio L+S, Námestie
1. mája 5
� 19.30 - Hex: Vianočný koncert, hos-
tia Datasystem a October, DK Lúky,
Vigľašská 1
� 19.30 - Bar Argentína, divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie 7
� 20.00 - SEČ (stredoeurópsky čas),
Mestské divadlo Žilina, divadlo elledan-
se, Dom T&D, Miletičova 17/B
� 21.05 - ŠK Slovan Bratislava - Salz-
burg, futbalová Európska liga UEFA,
Štadión Pasienky

ŠTVRTOK 15. decembra
�14.00 - Luskáčik, Bratislavské bábko-
vé divadlo, Dunajská 36

� 17.30 - Bigbítové Vianoce, koncert,
Stredisko kultúry, Vajnorská 21

� 19.00 - Funny Fellows, koncert, Veľ-
ký evanjelický kostol, Panenská ulica
� 19.00 - Fluskáčik, fragmenty katedry
spevu HTF VŠMU, divadlo LAB, Svo-
radova 4
� 19.00 - Cesta dlhého dňa do noci,
divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Vianočný benefičný koncert
ZŠ Bukovčana, Veľká sála Istra Centra,
Hradištná 43
� 19.00 - Malé manželské zločiny, Štú-
dio L+S, Námestie 1. mája 5
� 19.00 - Rande s Naďou, večer s
Naďou Urbánkovou a Marikou Studeni-
čovou, DK Dúbravka, Saratovská 2/A
� 19.00 - Elektrická bomba / Betle-
hemci, divadlo Ívery, Školská 14
� 20.00 - Art of Livin´: Kubo Ursiny a
Provisorium, Biele Divadlo, Klub za
zrkadlom, Rovniankova 3

PIATOK 16. decembra
�14.00 - Luskáčik, Bratislavské bábko-
vé divadlo, Dunajská 36
� 14.00 - Informačné centrum zdra-
via, Stredisko kultúry, Vajnorská 21
� 15.00 - Vianoce v Bulharsku, ako sa
robia obradné chleby, Polus City Center
� 18.00 - Mirandolína, divadlo Forbí-
na, Veľká sála Istra Centra, Hradištná 43
� 19.00 - Liteckí, Švedoví, Bluesrai-
ders, bluesový koncert, Ticho&spol.,
Školská 14
� 19.00 - Premeny tanca, tanečné pred-
stavenie HTF VŠMU, divadlo LAB,
Svoradova 4
� 19.00 - Revízor, predpremiéra tragif-
rašky, divadlo Malá scéna STU, Dosto-
jevského rad 7
� 19.00 - Večer autentického folklóru:
obec Braväcovo, súbor Bukovinka, DK
Zrkadlový háj, Rovniankova 3 
� 19.00 - Music Club: Arccus, Kar-
patské horké, koncert DK Lúky, Vig-
ľašská 1
� 19.00 - Stella, derniéra divadla Astor-
ka, Námestie SNP 33

�� viac podujatí Kam v Bratislave
na www.BAnoviny.sk
e-mail: kam@banoviny.sk
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Lebo Medveď!

www.lebomedved.sk/trieda-b

Motor-Car Bratislava, s.r.o., Tuhovská 5, tel.: 02/49 29 45 55, e-mail: info@mercedes-benz.sk; Motor-Car Bratislava, s.r.o., Hodonínska 7, tel.: 02/49 29 43 99, e-mail: info.lamac@motor-car.sk;
Motor-Car Bratislava, s.r.o., Panónska cesta 31, tel.: 02/68 29 41 11, e-mail: info.panonska@motor-car.sk

Nový Mercedes triedy B so systémom 
predvídania a prevencie kolízií

Nová trieda B vyniká nielen exkluzívnym moderným 
dizajnom a dostatkom priestoru pre celú rodinu,
ale už v sériovej výbave nájdete aj unikátny systém 
COLLISION PREVENTION ASSIST, ktorý predvída
za vás, rozpozná hroziace nebezpe enstvo a pomáha 
pri brzdení.

Technológie od perfekcionistov.
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